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Ö N S Ö Z 

İnsan sırlarla dolu, sınırlı bir hürriyete ve güce sahip 
akıHı bir varlıkür. Bu sebeple, her çağda kendisine yol gös
terecek, problemlerini çözmede kendisine yardımcı olacak 
ve başvurduğunda bilgi alabilecek bir kılavuza ihtiyaç duy
muştur. İşte Yüce Allah bu sebepten dolayı, insanlara kendi 
içlerinden seçtiği elçileri vasıtasıyla yol gösteren mesajlannı 
göndermiş ve insanlann bunlara uymasını istemiştir. Bu ilâ
hî mesajlann sonuncusu Kur'ân-ı Kerîm'dir. 

Kur'ân-ı Kerîm, insanlığın hidâyeti, refahı ve mutluluğu 
için Allah (cc) tarafından Cebrail (as) vasıtasıyla Hz. Muham-
med (sav)'e gönderilen en son ilâhî kitaptir. Bu sebeple kıya
mete kadar her çağın insanına hitap eden ve yol gösteren 
prensiplere sahiptir. İslâm vahyinin evrensel anlamı da bu
dur. 

Kişinin gerçek mutluluğa ulaşması, içerisinde insanlık 
için bütün saadet ilkelerini içeren Kur'ân-ı Kerîm'in hikmet 
dolu prensiplerini uygulaması ve onun gösterdiği yola yö-
nelmesiyle gerçekleşebilir. Pek açıktır ki, bu hikmetli pren
siplerin ruhuna uygun olarak davranabilmek de, Kur'ân'ın 
derinlemesine incelenmesi ve anlaşılması şartına bağlıdır. 
Bu ise, ancak, Kur'ân'ın kelimelerinin delâlet ettiği manâlan 
ortaya çıkarmakla mümkün olabilir. 

Kur'ân kelimeleri, Kur'ân düşünce sistemi içinde aslın
dan daha kuvvetli izafî manâlar kazanmaktadır. Bu kelime
lerin tarihî gelişimini ve zaman içerisinde uğradıklan manâ 
değişikliklerini bilmeden isabetli bir tercüme ve yorum yap
mak mümkün değildir. 
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Kelimelerin zaman içerisindeki manâ değişiklikleri se
mantik ilminin konusudur. Semantik ilminin verilerinden de 
istifade ederek öncelikle Kur'ân'daki inançla ilgili temel kav-
ramlann incelenmesinin uygun olacağı ve bunlann açıklığa 
kavuşturulmasının ise toplumumuza önemli katkılarda bulu
nacağı düşüncesiyle böyle bir araştırma yapmayı uygun bul
duk. 

Sözünü ettiğimiz bu araştırma, Tefsir Anabilim Dalında 
bir doktora tezi olarak yapılmış ve 1994 yılında kabul edil
miştir. Daha sonra aynı tez yeniden ele alınarak konulannm 
genişletilmesi cihetine gidilmiş ve neticede bu eser ortaya 
çıkmıştır. 

Bu çalışmalanmın her safhasında, değerli tevcihleriyle 
bana ışık tutan, tenkit ve bilgilerinden daima istifade ettiğim 
Sayın Hocam Prof. Dr. Süleyman ATEŞ'e , fikirlerinden ve 
zengin kitaplığından faydalandığım Sayın Hocam Doç. Dr. 
İshak YAZICI'ya, aynca benden yardımlannı esirgemeyen 
diğer bocalanma ve arkadaşlarıma teşekkür eder, Allah ken
dilerinden razı olsun derim. 

Gayret bizden, tevfik ve hidâyet Allah'tandır. 

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet SOYSALDI 



G İ R İ Ş 

A . A R A Ş T I R M A N I N K O N U S U ve Ö N E M İ 

Kur'ân-ı Kerîm'i doğru biçimde anlayabilmelt için, yüce 
Kur'ân'ın edebî incelikler taşıyan metnindeki kelimeleri, on
lann tarihî seyrini ve onlarda, zaman içinde meydana gelen 
değişiklikleri tam bir şekilde göz önünde bulundurmamız ge
rekir. Aksi takdirde, Kur'ân metnini yorumlarken hataya 
düşebiliriz. 

Kelimeler, manâ itibariyle zaman içerisinde meydana 
gelen psikolojik ve sosyal olaylann tesiri ve milletlerin kur
dukları medeniyetlere etki eden diğer çeşitli faktörlerie, ne
silden nesile birtakım farklılıklar gösterebilmektedir. 

Arap dilinde mevcut olan bu kelimelerin, Kur'ân kon
teksi içerisinde kazandığı manâ ile ResûluUah tarafından ilk 
okunduğunda, yanında bulunan sahâbîlerin bunlardan ne 
anladıklannı tesbit etmek çok önemlidir. Kur'ân kelimeleri
nin anlaşılmasında ilk esas bu olunca, bir problemle karşıla
şılmaktadır. Çünkü, elde bulunan lügatlar bu konuya ışık tu
tacak mahiyette değildir. Bir müfessir, kelimenin ilk manâsı
nı öğrenmek istediği zaman, bu doğrultuda kendisinin bizzat 
araştırma yapmasından başka bir çaresi de yoktur. 

Kur'ân-ı Kerîm'de geçen pek çok kelime, câhiliyye dö
neminde de Araplar tarafından kullanılmaktaydı. Ancak bu 
kelimeler, Kur'ân bütünlüğü içerisinde önceki anlamlann 
yanında yeni anlamlar da kazanmıştır. 

Kur'ân'daki kavramların iyi anlaşılabilmesi, Kur'ân sis
temindeki kavramlar ağına hakkıyla vâkıf olmaya bağlıdır. 

Kur'ân'ın getirdiği düşünce sistemine ait kelimeleri sa-
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dece Arap gramerine dayanarak manâlandırmak da yanlış 
bir tutumdur. Bu kelime ve kavramlan Kur'ân'ın semantik 
alanı ve siyakın onlara kazandırdığı manâlan göz önünde 
bulundurarak anlamaya çalışmamız gerekir. 

Biz bu araştırmamızda Kur'ân'da bulunan inançla ilgili 
temel kavramlann semantik tahlilini yapacağız. 



G İ R İ Ş 

B. A R A Ş T I R M A N I N A M A C I 

Araştırmamızın asıl amacı, yüce Kur'ân'ın en doğru bir 
şekilde anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Bilindiği gibi, 
Kur'ân-ı Kerîm Arapça olarak indirilmiş son ilâhî kitaptır. 
Bu kitabın anlaşılması, önce onun dili olan Arapça'nın anla
şılmasıyla, Arapça'nın anlaşılması ise İslâmî kavramlann ne 
anlamlara geldiklerinin bütün yönleriyle bilinmesi ile müm
kündür. Biz bu çalışmamızda Kur'ân-ı Kerîm'deki inançla il
gili temel kavramlan ele alarak, onlann Kur'ân konteksi içe
risinde kazandıklan manâlan tesbit edip, böylece Kur'ân'ın 
Araplann inanç sistemlerinde ne gibi köklü değişmeler ve 
düzenlemeler yaptığını ortaya koymaya çalışacağız. 
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C. A R A Ş T I R M A N I N M E T O D U 
Araştırmamıza önce, semantik tahlilini yapacağımız 

Kur an-ı Kerîm'deki inançla ilgili temel kavramlan seçerek 
başlıyoruz. Semantik tahlil için birinci bölümde dört temel 
kavram seçtik. Bu kavramlar sırasıyla îman, Küfür, Şirk ve 
Ni/a/c'tır. İkinci bölümde ise îman esaslannı göz önünde bu
lundurarak inancın konusu olan, Allah, Melek, Kitap, Nebî 
Resul, Âhiret, Kaza ve Kader gibi temel kavramlan ele al
dık. Aslında bu seçtiğimiz kavramlann her biri müstakil bir 
araştırma konusu olabilecek mahiyettedir. Kur'ân-ı Kerîm'in 
Arapların inançlannda toplu olarak ne gibi köklü değişmeler 
Ve düzenlemeler yaptığını ortaya koyabilmek için biz bu kav
ramlann hepsini biriikte tahlil etmeye çalışük. 

Anahtar olarak seçtiğimiz bu temel kavramlann lügawî 
anlamlannı, Lisânü'l-Arab, Tâcu'l-Arûs, es-Sıhâh gibi temel 
büyük lügat kitaplanndan faydalanarak açıkladık. Kur'ân ön
cesi anlamlannı ise câhiliyye devri Arap şiirlerinden istifade 
ederek tesbit etmeye gayret ettik. 

Kelimelerin Kur'ân öncesi anlamlan açığa çıkanidıktan 
sonra, bu kavramlan Kur'ân'ın edebî metni içinde araştınp 
nerelerde ve hangi anlamlarda kullanıldığını tesbit ettik. 
Kur'ân'ın kendi düşünce sistemi ve semantik alanı içerisinde 
bu kavramlara yüklediği yeni anlamlan da belirttik. Şayet bu 
kavramlarda Kur'ân'dan sonraki devirlerde bir anlam değiş
mesi veya İslâm alimlerinin bu kavramlara farklı yaklaşımlan 
olmuşsa ona da çalışmamızda değinmeyi ihmal etmedik. 

Âyetlerin meallerini verirken. Prof. Dr. Süleyman 
Ateş'in Kur'ân-ı Kerîm ve Yüce Meali adlı eserini esas al
dık. 

Çalışmamızı araştirmamızda elde ettiğimiz sonuçlan zik
rederek noktaladık. 



GIRİŞ 

D . K O N U Y A I Ş I K T U T A C A K Ö N E M L İ 

B A Z I T E M E L B İ L G İ L E R 

Buraya kadar zikrettiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı 
gibi bu araştırmamızda Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan inançla 
ilgili temel kavramlann semantik tahlilini yapacağımızdan 
dolayı, şimdi semantikle ilgili kısa bir malûmat vermemiz ye
rinde olur kanaatindeyiz. 

1. Semantiğin Tanımı ve Tarihi 

Yunanca, semanti/cos'tan gelen ve "manâlı, manidar, 
gizli anlamı olan" (İng. significant) bir kelimedir. Bunun fiil 
kökü Yunanca "semaimin" olup, "göstermek, manâ ver
mek, kasdetmek" anlamına gelmektedir.^ Bundan dolayı 
semanükos'a, "dilde bir manâı;ı gösteren" anlamını ver
mişlerdir. Meselâ, cümlede kelimeye veya kelimede hece 
üzerine vurgunun etkileyici olması semantik sayılmıştır.^ Se-
mantic (semantics), Türkçe'de, "manâ ilmi, sözlerin manâsı 
ilmi ve anlambilimi"^ olarak kullanılmaktadır. 

Anlambilim, anlam öğretisi ise, şu manâda tanımlan
maktadır: "Göstergelerle ya da sözcükler ve önermelerle, 
onların dile getirdiği anlam arasındaki bağıntıyı incele
yen bilgi dalı"na^ semantik denmiştir. 

Bu tanım incelendiğinde; a) göstergeler^ b) sözcükler 
(kelimeler), c) önermeler (cümleler)'in insan zihninde oluş
turduğu ve meydana geürdiği manâ (anlam) arasındaki ilişki-

1) Alfred Korzybski, Science and Sanity, Amerika 1958, s. 19. 
2) Webster's New World Dictlonary, N. York 1964, s. 1324. 
3) Türkçe Sözlük, T.D.K., Ankara 1983, il, 1033. 
4| Akarsu, Bedia, Felsefe lerimleri Sözlüğü, Savaş Yayınları, Ankara 1984, s.7. 
5) Gösterge, işaret, başka bir şeyi gösteren, anlatan, dile getiren şey algılandığında bizde bir 

şeyin tasarımını uyandıran şey. Bkz., Akarsu, a.g.e., s. 80. 
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yi anlatan ve bildiren ilme semantik dendiği ortaya çıkmak
tadır. Yani semantik, yukarıda da belirttiğimiz gibi "manâ 
ve manâlar î/m!"dir. İslâm ilimlerinde buna "ilmü'l-meânî" 
adı verilir. Araplar arasında semantiğe dair yazı yazanların, 
onlarda mevcut olan ilmü'l-meânî ile ilgisine neden temas 
etmediklerini anlamak güçtür. 

Müslümanlar tarafından daha da geliştirilen belagat ilmi 
ile semantik arasında hiç olmazsa tanımları bakımından ve 
konularının içeriği açısından bir ilişki ve yakınlığın bulunup 
bulunmadığının bazı kıyaslamalarla ortaya çıkarılması faydalı 
olur kanaatindeyiz. 

Belagat, "sözün açık, düzgün ve duruma u\;gun ola
rak söy/enmesi "dir. Bu ilim üç kola ayrılır. 

a) İlmii'l-Meânî (Anlam Bilimi): Sözün durumun ge
reğine göre söylenmesi, yani uygulama ilmidir.^ Bir başka 
deyişle, duruma göre manâyı ifade etme, yani söylenecek 
manâyı bilme ilmidir ki, sözün durumunun, söylenilen duru
ma uygunluğudur.'' 

b) Beyan İlmi: Düşüncelerin, duygulann, simgelerin 
doğuşlarını, değerlerini, onların anlatımında tutulacak yollan 
bildiren ilim dalıdır.^ Bir manânın daha açık şekilde söyleni
şini bilme sanatıdır.^ 

c) Bedi' İlmi: Duruma uygun açık ye düzgün sözler ya
nında sözü süslü söyleme ilmidir.^° 

Semantiğin tarifi ile belagatın ve dallarının tarifleri ara
sında şu benzerliği buluyoruz: Semantik, manâlar ile manâ
ların gösterdiği durumlar arasındaki ilişkiden ve bağlantıdan 

6) Kazvînî, Muhammed b. Abdurrahman Telhisü'l-Miftah (mecmuatü'l-mutun) Mısır 1949, 
S.618, 619; Tâhiru'l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, Enderun Kitabevi, İstanbul 1973, s.25, 26. 

7) Türkçe Sözlük, T.D.K., s. 11, 46. 
8) Kazvînî, a.g.e., s. 619. 
9) Tâhiru'l-Mevlevî, a.g.e., s. 26. 

10) Tâhiru'l-Mevlevî, a.y ; Kazvînî, a.g.e., s. 689. 
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11) Aksan, Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara 1978 s. 12. 
12) Ulmann, Stephan, Semantics, Oxford, New York 1979 s. 6. Semantik, Michel Breal ta

rafından "£ssai de Semantigue" adlı eserinde literatüre maledilmiştir. Alfred Korsybski, 
Science and Sanity, s. 15. 

13) Ulmann, a.g.e., a.y. 

bahsetmesi ile, belagatın da söylenilen sözün manâlannm, 
söylenilen dumma uygunluğunu öğreten ilim dalı olması 
arasında doğru bir ilişki ve ortaklık bulunmaktadır. 

Günümüzde dilbilimi, her dalı ayn bir bilim dalı haline 
gelmiş bir araştırma ve inceleme alanıdır. Bir yandan dilin 
dış yönü, ses olarak dil, deneylerin de yardımıyla en küçük 
aynnülanna kadar incelenirken, bir yandan da dilin zihinle 
ilgili yönü, ses-anlam ilişkisi, zihinle, ruhla, toplumla ilgili 
yönü önemle ve özenle ele alınmaktadır. Konulan üzerinde 
çok eskiden beri durulduğu halde, dilin doğrudan doğruya 
anlam yönüne eğilen bir bilim dalının ortaya çıkması, ancak 
Alman dilcisi K. Reisig'le olmuştur. REİSİG, 1826-27 yılla
rında "Latin Dilbilimi Üzerine Dersler"ini hazırlarken. Yu
nanca "anuaola = anlam" kelimesinden türettiği "semasio-
logie" adıyla anlambilimini kurmuştur. Ancak, onun bir dil
bilgisi dalı olarak düşündüğü anlambiliminin temelleri, yet
miş yıl kadar sonra, Fransa'da Michel Breal tarafından sağ
lamlaştırılmıştır.^^ Bundan sonra ilim haline gelen semantik 
hususunda çok eser yazılmış, onun tanımı, sahası ve yakın 
ilimlerle ilgisi ve sınırdaşlığı belirlenmeye çalışılmışür. 

Semantik tarihi hakkında üç safha gösterilir ve birinci 
safhanın, yanm asırlık bir dönemi kapladığı ifade edilir. Mic
hel Breal, bu konu üzerinde düşünmeye başladığı zaman, 
henüz ilmî olmayan yepyeni bir çalışmaya başlamışü.^^ İkin
ci safha, semantiğin 1880'de başlayıp ve tam yarım asır 
sürdüğü asırdır. Michel Breal 1883'de yazdığı bir makalede 
yeni ilmin programını çizdiği gibi "En Güzel Bilinen " adını 
koymuştur.Semantik, "okuyucuyu takip etmeye çağırdı-
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ğımız, henüz isim almamış yeni bir şeydir. Doğrusu pek-
çok dilcinin, kelimenin şekli ve bünyesi üzerinde dirayet
le çalıştıkları manânın değişmesine hakim olan kurallar, 
yeni deyimlerin seçilmesi, terimlerin doğup ölmesi ise 
karanlığa terkedilmiş veya tesadüfen açıklanmış olduğu 
ortadadır. Bu inceleme fonetik ve morfolojiden daha 
aşağı olmamak üzere bir isim almaya lâyıktır. Biz buna 
semantik diyoruz, yani manâ i/mi. 

Yirminci asnn başlarında, manânın değişmesini incele
me hususunda gözle görülür değişmeler olmuştur. Seman-
tikçiler tedricen rethoric (hitâbe-belâgat)'tan tevarüs ettikleri 
eski kategorilerden kendilerini kurtarmışlardır. Komşu ilim
lerden felsefe, ruhbilimi, sosyoloji ve medeniyet tarihinden 
daha bir anlayışla semantik yoluna dönmüşlerdir.^^ 

Üçüncü safha, aşağı yukarı 1930'dan bu yana olan saf
hadır. Bu safhada yani 1930'larda Alfred Tarski, mantıkta 
en önemli bir çalışması olan semantik metodunu biçimledi. 
Bu metodun mahiyeti, manâları ile onlann gösterdiği nesne
ler arasındaki ilişkileri tartışmaktan meydana gelir. Daha 
başlangıçta, semantik dil çalışmalarında yeni imkânlar açtı 
ve bu gibi nesne ve manâ ilişkilerinin münakaşasına tabiî bir 
âlet sundu." 

1894 yılında Amerikan Philological Association'ın dü
zenlediği toplantıda semantik, "düşünülen anlamlar" olarak 
ortaya atılmıştı^^ ve 1900 yılında Micheal Breal'in "Seman
tik" adlı ilk kitabı çıktı. 

14) Ulmann, a.y'den nakil. 

15) Ulmann, Semantics, s.8. 
16) Tarski, Alfred, "Semantics Mad." The Encyclopedia of Philosophy, New York 1972, 

VIII, 78. 
17) Tarski, a.g.m., a.y. 

18) Palmer, Frank Robert, Semantics, Cambridge University Press, London 1976, s. 35. 
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2. Kelimelerin Semantik Yapısı Nas ı l Oluşuyor? 

Tanımlar bazen soyut olarak ortaya atılırlar. Bu gibi ta
nımlan anlamak oldukça zordur. Bazen bir şeyi tanımlar
ken, onun nasıl olduğuna örnek verilir ve örnekle anlatılır. 
Aslında, soyut olan tanımlamalarda misal verilerek anlatıl
mak istenilen şeye açıklık getirilebilir. Şimdi semantiği mi
sallerle anlatalım: 

Sözlüklerde bulunan kelimeler de semantiğin içine gir
mektedir. Her ne kadar sözlükler kelimelerle ilgilenirse de 
kelime de semantiğin temel birimlerindendir. Ancak bütün 
kelimeler aynı manâda değildir. Meselâ, "ağaç, yeşil" gibi 
kelimeler sözlükte manâları olan kelimelerdir. Fakat " -m in , 
-I , -dı ve -meli" gibi kelimeler dilbilgisine ait şekillerdir.^^ 
İşte bu gibi anlamlan ve aralanndaki farkı bilmek anlambi
lim, yani semantiğin işidir. Meselâ Arapça'da belirtme edatı 
bitişik, İngilizce'de ayn yazılır. "Sev, sevdi, sevmeli" bunla-
nn üç kelime olduğu söylenebileceği gibi aynı kelimelerin bi
çimleri olduğu da söylenebilir. Sözlükte bunlar kaydedil-
mez.^° Buna başka bir misal ise, "kasap satırı" ve "kapıcı" 
(chopper and doorman) ifadeleridir. Bunlar açık anlamlı keli
meler olduğu halde İngilizce'de (axe) balta ve (poster) kapıcı, 
hamal, mübhem kelimelerdir.^^ Çünkü başka manâya gele
bilir. 

Bazı kelimeler nesneleri açık ve ayrıntılı gösterirken ba-
zılanna ancak başka kelime katarsak anlamı açıklığa kavu
şur. Meselâ; "koyun, at, kadın, adam" gibi bazı kelimeler 
genelde erkek ve dişi gibi nitelikleri belli olan bir nesneyi 
gösterirken, "zürâfa" gibi bazı kelimeler ise, nitelikleri belli 
olmayan bir nesneyi gösterir. Bu bakımdan, anlamı kapalı 

19) Palmer, a.g.e, s. 37-38, 
20) Palmer, a.g.e., s. 38-39. 
21) Palmer, a.g.e., s. 39. 
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olan kelimeler, ancak birtakım ek kelimelerle, istenileni ifa
de edebilirler. Değilse, kelime kapalı olmaya devam eder. 
Nitekim zürâfa kelimesindeki kapalılığı gidermek için erkek 
zûrâfa veya dişi zürâfa demek gerekir. Erkek ve dişisi için 
ayrı isim y o k t u r . B u ifadeler semantiğe aittir. Çünkü bun
ların hepsi manâ ile ilgilidir. 

Eşanlamhiık, (anlamdaşlık-teradüf) de, manânın aynısını 
kasdetmek için kullanılır. Sözlük hazırlayan bilginler, kelime 
takımlannm aynı manâya sahip olduğunu bilirler. Bunlar eş 
anlamlı veya biri diğerinin manasınadır. Kelimeleri nesne ve 
manâ bakımından şu sınıflara ayırmak mümkündür: 

a) Eşanlamlı-Müterâdif (synoniymic) kelime: Anlam
daş, anlamda birleşen veya yakınlaşan kelimeler, Arap
ça'da, celese-kaade ( jı«â = j _ ^ ) = oturdu, Türkçe'de, 
ak=beyaz gibi. 

b) Eş sesli-Müşterek (hononymic): Lâfızlan, sesleri 
bir, manâları ayrı kelimeler. Yani birçok manâsı olan tek ke
lime, meselâ, göz: însan gözü, pınar, kaynak gibi. 

c) Karşıt anlamlı, uyuşmaz, muhalif (incompatible) 
kelimeler: Hem ses ve hem manâlan ayrı olan kelimeler, 
meselâ; ağaç, taş gibi. 

d) Belirsiz, mübhem, mü^ekkek (equivocal) kelime
ler: Bu tür kelimelerin gösterdikleri nesnelerde delâlet ettik
leri manâları farklı ve dereceli olduğu için anlamlan eşit de
recede belli ve kuvvetli değildir. Meselâ; kırmızı, yeşil gibi 
kelimelerin gösterdiği şeylerin renkleri aynı derecede eşit 
değil farklıdır. Kan kırmızı, ateş kırmızı, yeşil göz, yeşil 
elma, yeşil yaprak farklıdır. 

22) Palmer, a.g.e., s. 41. 
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23) Ahdarî, Abdurrahman İbn Muhammed, Süllemü'l-Münevrak (mecmuatü'l-mutOn içinde), 
Mısır 1949, s. 264. 

e) Kesin anlamlı, gösterdiği nesnelere eşit derecede 
delâlet eden kelime: İnsan kelimesinin bütün insan fertleri
ne aynı derecede delâlet etmesi, insan kelimesi, Ahmet, 
Hasan, Fatma'ya aynı anlamda delâlet eder.^^ 

Bu sınıflar içinde dilde en çok değişiklik gösteren ve üs
lûp, ifade tarzlarına etki eden eş anlamlı ile eş sesli yani mü
teradif ile müşterek olan kelimelerdir. Yalnız müteradifler 
daha önemli oldukları için onların dilde kullanılışlarına ayn 
bir açıklamaya ihtiyaç vardır. 

Beş yolla eşanlamlı kelime türetilebilir: 

1- Dilin çeşitli lehçelerinden gelen kelimeler: Fail Au-
tumn - güz sonbahar. 

2- Aynı durumda ifade bakımından başkalık gerektiği 
zaman eşanlamlı kelimelerden uygun olanı kullanılır: 

A nosty smell - kötü koku. 

An horrible stink - iğrenç koku, pis koku. 

Boşu boşuna - faydasız yere, boş yere. 

Pisi pisine - faydasız, gereksiz. Bunların yerine göre 

kullanılmaları faydalıdır. 

3- Bazı eşanlamlı kelimeler değerlendirme ve heyecan 
yönünden ayrılır: Statesman-idareci. Politician-siyasî. Bun
lardan yerine göre hangi manâ vurgulanmak isteniyorsa 
orada kullanılır. 

4- Bazı kelimeler birbiriyle ilişkili olarak meydana gelir. 
Rancid=kokuşmuş-yumurta veya beynin bozulmasında. 
Stinking=kokuşan, pis kokan. 

5- Anlamlan birbirine yakın olan kelimeler eşanlamlı 
olarak kullanılır: 
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24) Palmer, a.g.e., s. 60-62, 
25) Luaybî, Hâkim Mâlik, et-Terâdüf fi'l-Luga, Irak trs, s. 21. 
26) Luaybî, a.g.e., s. 22. 
27) Luaybî, a.g.e., s. 67. 
28) Luaybî, a.g.e., s. 66. 
29) Derleme Sözlüğü, T.D.K. 1972, VI, 2243. 

Mature: Adult-ripe=ergin, baliğ, yetişkin.^'* 

Modem dilciler dilin yaşayan bir canlı gibi yenilendiğini 
kabul ederek, yeni manâlar kazandığını ve bir kelimenin 
manâsında değişiklikler meydana geldiğini ileri sürerier. İşte 
kelimelerin yeni manâlar kazanmalan ve manâların değiş
mesi semantik ilmine girer. Semantik kuralının gereği 
olan manânın zamanla değişmesiyle dilde eşanlamlı kelime 
çoğalmaktadır.^^ 

Yeni dilcilerin eş anlamlı kelimeler için getirdikleri en 
önemli şart, kelimelerin manâlannm eş anlamlı sayılmaları 
için biri diğerinin yerinde tam olarak kullanılabilmeli, biri 
kaldırılıp ötekinin yerine koyulabilmelidir.^' Bundan dolayı, 
eşanlamlı kelimeler için, şu şartları ileri sürerier: 

1- İki kelime arasında manâda tam ittifak olmalıdır. 

2- Aynı çevrede, aynı dilde ve aynı lehçede olmalı. 

3- Aynı zamanda olmalı. Çünkü zaman değiştikçe 
manâ da değişir. 

4- İki kelime arasında ses ve harf değişimi olmamalı 

meselâ, Arapça'da "cesl ve cefl: Ji;r = J*?" " kannca de

mektir . .Türkçe'de buna misal olarak şunu verebiliriz; güz, 

güney, güneş görmeyen yer.^^ 

Üçüncü hicrî ve onuncu asra kadar Arap dilcileri arasın
da, dilde eşanlamlı kelime bulunduğu ittifakla kabul edilmiş 
iken, daha sonra dilde eşanlamlı kelimelerin bulunmadığı id
dia edilmiştir. Bu son değerlendirmede eşanlamlı kelimele-
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30) Luaybî, a.g.e., s. 197-205. 

rin biri asıl ad, diğerlerinin ise sıfat olduğu söylenilmeye baş
lanmıştır. ̂ ° 

Bir kelimenin cümle içindeki yerine göre (siyâk-
sibâk=context) manâsının nasıl değiştiğine ve cümle içinde 
yerinin, manâsının nasıl tayin ve tesbit edildiğine örnek ve
relim. Bu değişik anlamlar semantiği ilgilendirir. Meselâ sür
gün kelimesi türemiş genel bir kelimedir. İçinde bulunduğu 
kelimeler takımı onun manâsını belirtmektedir: 

1- Beş yıl sürgün cezası yedi. 2- Sürgündeki yaşamı sı
kıcıydı. 3- Sürgünlerden bazıları kaçtı. 4- Hayvanlar sürgün
leri yedi. 5- Sürgün edilince göreve gidemedi. 

Özellikle kelimelerle ilgilenen dilciliğin iki büyük kolu 
vardır. îlki kelimelerin asıllannı, köklerini inceleyen etimolo
ji, diğeri ise kelimelerin manâlannı inceleyen semantiktir. 

3. A n l a m Değişmeleri 

Anlam bilimi çalışmalannın başlangıcından beri araştırı
cılar genellikle tek tek kelimeleri, bunların anlam yönünü 
ele almışlar, kelimeden hareket ederek kavrama, kavram 
çekirdeğine ulaşmaya, anlam değişmelerini ve bunlann ne
denlerini belli etmeye çalışmışlardır. Biz de bu araştirmamız
da Kur'ân-ı Kerîm'deki inançla ilgili temel kavramlan anlam 
yönünden ele alıp, bu kavramlardaki anlam değişmelerini 
incelemeye çalışacağız. Bu incelemelere geçmeden, anlam 
değişmeleri hakkında kısa bir bilgi vermemiz yerinde olur. 

Doğan Aksan, "Anlambilimi ve Türk Anlambilimi" 
isimli kitabında, anlam değişmeleriyle ilgili şu bilgileri zikret
mektedir: "Anlam değişmesi, bir kelimenin anlattığı kav
ramdan az ya da çok uzaklaşması, onunla uzak-ı/akın il-
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gisi bulunan, ya da hiç ilgisi bulunnıayan yeni bir kavra
mı yansıtır duruma gelmesidir. "^^ 

Anlam değişmesinin türleri üzerinde şimdiye değin pek 
çok şey söylenmiş, birbirinden çok farklı sınıflandırmalar ya
pılmıştır. Konuyu ele alanların aşağı yukan hepsinin kendine 
göre bir sınıflandırması vardır. Biz bunların içinden bugün 
klasikleşmiş olan ve genel olarak bütün dilbilimi literatüründe 
yer alan, mantık açısından sınıflandırmayı ele alıyoruz. 

Mantık açısından anlam değişmeleri başlıca şu üç türde 
toplanabilir.^^ 

a) Anlam daralması, 
b) Anlam genişleme ve genelleşmesi, 
c) Başka anlama geçiş (ya da anlam kayması). 
Şimdi bu türler üzerinde ayrı ayrı duralım: 

a) Anlam daralması, kelimenin eskiden anlattığı şeyin 
ancak bir bölümünü, bir türünü anlatır duruma gelmesi, ilk 
şekline göre anlamında bir daralma görülmesi şeklinde ta
nımlanmıştır. Bu olayı bazı yazarlar (örn. VENDRYES) "ge
nel bir anlamdan özel bir anlama geçiş" olarak nitelendi
rirler. Çeşitli etkenlerle bütün dillerde bu türlü daralmalar 
meydana gelmiştir. Örnek olarak İngilizce'de eskiden "üze
rine alan, müteahhit" anlamına gelen "undertaker" keli
mesi, böyle bir daralma sonucunda bugün yalnız "cenaze 
müteahhidi" anlamında kullanılmaktadır.^^ Türkçe'de oğul 
kelimesi anlam daralmasına uğramış, başlangıçta kız ve er
kek evladı için kullanılan bu kelime, sonradan yalnız erkek 
evlât, çocuk için kullanılır olmuştur. 

31) Aksan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, s. 118. 
32) Aksan, a.g.e., a.y. 
33) Aksan, a.g.e., s. 119. 
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b) Anlam genişlemesi, "bir varlığın bir türünü ya da 
bir bölümünü anlatan, kullanılış alanları dar olan şeyleri 
gösteren kelimelerin zamanla o varlığın bütününü, bü
tün türlerini birden anlatır duruma gelmesi, daha geniş 
alanlarda kullanılan şeyleri yansıtması" şeklinde tanım
lanmaktadır.^^ Burada temel olan, ilk belirtilen ya da temel 
anlam diye isimlendirilen şeydir; bunun en eski şekli esas 
alınarak sonradan uğradığı değişiklik ortaya çıkartılır. Başka 
dillerde bu olayın pek çok örneği vardır. Denizcilik terimi 
olarak kullanılan Lat. Adripare "kıyıya değmek, varmak" 
sonradan anlam genişlemesine Uğramış, Fransızca'da "arri-
ver" şeklini alan fiil "yarma/c, ulaşmak" anlamıyla geniş bir 
alanda kullanılır olmuştur. Türkçe'de de "ödül" kelimesi ön
celeri güreşlerde kazananlara verilen mükâfatı anlatırken, 
aynı şekilde Osmanlıca, Arapçada mükâfatı karşılamış, bir 
yarışmada ortaya konulan mükâfatı anlattığı gibi, zaman za
man yanşmayı da anlatan bir kelime haline gelmiştir (...dil 
ödülü, bilim ödülü., gibi). Genelleşme adı verilen bir anlam 
olayı da anlam genişlemesi çerçevesi içinde, onun bir türü 
olarak kabul edilmektedir. Genelleşme; "kimi özel adların, 
ilgili olduğu şeylere, aynı türden başka şeylere de ad ol
ması, genelleşmesi ve bir tür adı haline gelmesi" şeklinde 
tanımlanmaktadır.^^ 

c) Başka anlama geçiş şeklinde adlandınlan olay ise 
"kelimenin eskiden yansıttığı kavramdan bütün bütün 
ayrı, yeni bir kavramı yansıtır duruma gelmesi" şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu niteliğiyle başka anlama geçiş, öteki 
değişmeler içinde anlam değişmesi adına en uygun düşeni
dir. Kimi zaman toplum hayatındaki değişmelere, kimi za
man doğrudan doğruya ruhsal etkilere ya da başka nedenle-

34) Aksan, a.g.e., s. 120. 

35) Aksan, a.g.e., s. 121, 
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36) Aksan, a.g.e., a.y. 

37) Aksan, a.g.e., s. 146. 

re bağlanan bu değişikliklere her dilde rastlanmaktadır. La
tince coxa "balta" kelimesinin Fransızca'da cuisse "kalça, 
but" haline gelmesi bu olayın klasik ömeğidir.^^ Türkçe'de 
tütün (dütün) kelimesindeki değişme ise tipik bir "başka an
lama geçiş "tir. Eskiden yalnız "duman" anlamında olan bu 
kelime, yakılarak içilen bitkinin ülkemizde yayılıp genelleş
mesinden sonra Türkiye Türkçesinde sadece bu bitkinin adı 
olarak yerleşmiştir.^^ 

Netice olarak diyebiliriz ki, semantik; bir dilin anahtar 
terimleri üzerindeki analitik çalışmadır. Yani kelimelerin tari
hî seyir içerisinde kazandığı manâlar bakımından yapılan bir 
incelemedir. Anlambilimi çalışmalarının başlangıcından beri 
araştirmacılar, genellikle kelimeleri tek tek ele alarak anlam 
yönünü incelemişlerdir. Daha sonra bu kelimelerden hare
ket ederek kavrama, kavram çekirdeğine ulaşmağa, anlam 
değişikliklerini ve bunların nedenlerini belli etmeye çalışmış
lardır. Biz de aynısını Kur'ân'daki inançla ilgili kavramlar 
üzerinde yapmaya çalışacağız. 



İNANÇLA İLGİLİ 
TEMEL KAVRAMLAR 

Birinci Bölüm 





İ N A N Ç L A İ L G İ L İ T E M E L K A V R A M L A R 

Kur'ân, esas olarak insanın kurtuluşu meselesiyle il
gilenen ilâhî bir kitaptır. Şayet bu mesele olmasaydı 
Kur'ân gönderilmezdi. Kur'ân bunun üzerinde defalarca 
durmaktadır. ^ 

İnsan, kurtuluşu için herşeyden önce sağlam ve 
sıhhatli bir imâna sahip olması gerekir. İbâdet ve amel ise 
ancak sağlam bir imânla yapılırsa kabul görür. ^ Aksi tak
dirde imansız amel tek başına kişiyi kurtuluşa götürmez. 

Kur'ân-ı Kerîm'i baştan sona incelediğimizde inanca 
çok önem verdiğini görmekteyiz. Nitekim ilk inen âyetler 
de inanç konularıyla ilgilidir. Hz. Peygamber (sav) de in
sanları ilk olarak sağlam inanca ve imâna çağırmışür. 

İşte bütün bu sebeplerden dolayı biz bu bölümde 
Kur'ân-ı Kerîm'de geçen inançla ilgili temel kavramlardan, 
sırasıyla îman, Küfür, Şirk ve Nifak üzerinde durup bu 
kavramların semantik tahlilini yaparak, Kur'ân'ın bu hu
sustaki görüşünü ortaya koymaya çalışacağız. 

A . İ M Â N K A V R A M I 

Kur'ân-ı Kerîm'i inançla ilgili temel kavramlar 
açısından incelediğimizde imân kavramının bu hususta ilk 
ve en önemli kavram olduğunu görmekteyiz. İslâm kül
türünün ilk birkaç yüzyılında da özlü bazı sorunlara sebep 

1) Bkz., Hac, 22/77; Cum'a, 62/10; A'râf, 7/203; Al-i İmrân, 3/138; Yunus, 10/57; 
Yûsuf, 12/111; Nafıl, 16/64. 

2) Furkan, 25/23. 
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3) Bkz, el-Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhah Tâcu'l-Luga ue Sıhahu'l-Arabiyye, Dâru'l-
îlm, Beyrut 1979, V, 2071; İbn Fâris, Mu'cemu Makâyisi'l-Luga, Dâru İhyâi'l-
Kütübi'lArabiyye, Kahire 1266. 1, 133; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, Beyrut trs, I, 
107; el-Fîrûzâbâdî, Mecdü'd-Din Muhammed b. Yakub, el-Kâmusu'l-Muhît, Beyrut 
1407-1987, S.1518; ez-Zebîdî, Muhibbü'd-Din Ebî Fayz Seyyid Muhammed Murtaza 
el-Hüseynî el-Vasıtî, Tâcu'l-Arus min Cevahiri'1-Kamus, Dâru'l-Fikr, Beyrut trs, IX, 
124. 

olmuştur. Bu sorunların bazıları, sayıları her gün artan 
müslüman cemaat için, kelimenin tam manâsıyla ölüm-
kalım meselesi idi. Sanırım ki bu kavramın semantik tahlili 
yoluyla, bu konuyu aydınlatmış olacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n İmân Kavramı 

îmân, lügatte " j^'V'l " "emn" ve " OUVİ " "emân" 
kökünden türemiş "if'âl" vezninde bir mastardır. "Emn", 
korkunun zıddıdır. "Emân" ise ihanetin zıddıdır. İmân'm 
zıddı ise küfr'dür.^ 

İmân kelimesinin türediği " " fiilinin hemzesi ya 
ta'diye (geçişli kılmak) için veya sayrûret (olmak, hâl 
değiştirmek) anlamlarında kullanılır. 

a) Geçişli kılmak için kullanıldığında; "güven vermek, 
emin kılmak" anlamına gelir ki, Allah'ın isimlerinden olan 
"Mü'min (güven veren, emin kılan)" bu anlamdadır. 

b) Sayrûret (olmak, hâl değiştirmek) için kullanıl
dığında ise; "emin olmak,' sağlam, güvenilir olmak ve iti
mat etmek" manâlarını ifade eder ki, dilimizde buna 
"inanmak" denilir. 

İmân, Arapça lügatte mutlak olarak "tasdik etmek" 
anlamındadır. Çünkü tasdik eden, tasdik ettiğini yalanla
maktan emin kılmış veya kendisi yalandan emin olmuş 
olur. İmân kelimesi bu manâlarda " ^ " "ona inandı" 
şeklinde bizzat geçişli olabileceği gibi ayrıca şu iki harf-i 
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çerle kullanılarak da geçişli yapılabilir: 

a) " AJ JA\ " şeklinde " v / bâ" harf-i ceriyle geçişli 
yapılabilir; bu durumda "itiraf" manâsını da ifade eder. 

b) " *I j>»i " şeklinde " J / lâm" harf-i ceriyle geçişli 
olduğunda ise; "iz'ân ve kabul" anlamını içerir. 

2. Kur'ân-ı Kerîm'de İmân Kavramı 

İmân kavramı, Kur'ân-ı Kerîm'de en çok kullanılan 
kavramlardan biridir. Kur'ân'da geçen imân kelimelerini 
teker teker incelediğimiz zaman, bu kelimenin Kur'ân'da 
"tasdik etmek, inanmak" anlamında kullanıldığını 
görürüz. Örnek olarak Yusuf sûresinde: 

«ö^âiû' Ct j l j Ü cJ Î ûj» "... Biz doğru söylesek de 
bize inanmazsm!" ^ âyetinde, " j * } ^ . " kelimesi " JJ -AOJ 
"tasdik eden" anlamında kullanılmıştır.^ 

"Bedevî Araplar: İnandık' dediler. De ki: 'İnanma
dınız, fakat 'İslâm olduk' deyin. Henüz imân kalplerinize 
girmedi..."^ 

Bu âyette imân, "yalnız kalp ile tasdik" anlamında 

4) Elmahlı, Muhammed Hamdı Yazır, Hak Dîni Kur an Dili, Eser Neşriyat trs, 1, 177; 
Ateş, Süleyman, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 
1988, I, 99. 

5) Yusuf, 12/17. 
6) Bkz., et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiu'l-Beyân an Te'vfli'l-Kur'ân, 

Mısır 1954, XII, 162, 163; el-Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Cami 
li Ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrut 1985, IX, 148; el-Gazâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Mu
hammed, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, Beyrut 1986, I, 138; es-Suyûtî, Celâluddin 
Abdurrahman b. Ebî Bekir - el-Mahallî, Celâluddin Muhammed b. Ahmed, Tefsîru'l-
Celâleyn, Kahire 1966, I, 265. 

7) el Hucurât, 49/14. 
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8) Bkz., el-Kurtubî, a.g.e., XVI, 348; el-Celâleyn, II, 261; Elmalılı, a.g.e., VI, 4481; 
Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, VIII, 534. 

9) Ateş, a.g.e., I, 99, 100. 
10) Izutsu, Toshihiko, God and Man in the Koran, Tokyo 1964, s. 74. 

kullanılmıştır. Yüce Allah, imânın sözlü değil, ancak 
gönülden olacağını, gönülden Allah'a ve Elçisi'ne itaat 
edenlerin güzel işlerinin sevabını eksiksiz vereceğini, kul-
lannın birçok hatasını da bağışlayacağını bildirmektedir.^ 

Şeriat dilinde imân: "Hz. Muhammed (sav)'in Allah'tan 
getirip haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğunu 
kabul ve itiraf etmek" demektir. Bunların doğruluğunu 
kalben kabul eden mü'mindir. Ancak, kendisine İslâm 
muamelesi yapılması için, ya inandığını diliyle de söy
lemesi veya bilfiil dinin emirlerini yapması gerekir. Demek 
ki, dil ile ikrar, imânın esas unsuru değil, tâlî unsurudur. 
Kişinin müslüman muamelesi görmesi için ikrar etmesi 
şarttır. Diliyle inkâr ettiği halde gönlünden inanan kimse, 
yine Allah nezdinde mü'mindir. Fakat müslümanlar, onun 
inanıp inanmadığını bilemeyeceklerinden ona müslüman 
muamelesi yapamazlar. Örneğin müslüman kabristanına 
gömmezler. Buna karşılık gönlünden inanmadığı halde di
liyle inandığını söyleyen, kendisini müslüman göstermek 
için İslâm'ın emirlerini yapan kimse gerçek mü'min değil, 
münafık ve riyakârdır. ̂  

Kur'ân-ı Kerîm'i semanük açıdan dikkatli bir şekilde 
incelediğimizde Kur'ân düşüncesinin, her biri özel bir se
mantik alan teşkil eden birbirine zıt birçok fikrin üzerinde 
kurulu çok yönlü (multi-strata) sistem olduğunu anlarız. 
Bu sistemde daima iki zıd kutup vardır. Semantik olarak 
bu kutuplara "odak kelime" denilir. Kısaca semantik 
açıdan Kur'ân düşüncesi, zıtlık prensibi üzerine kurul
muştur. 
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İşte bu zıtlıklardan biri de, imân ve küfr kavramlarıdır. 
Kur'ân-ı Kerîm'de imân ve mü'min, daima küfr ve kâfirin 
karşıtı olarak gösterilmiştir. Bunu şu âyetlerde açık bir 
şekilde görmekteyiz: 

i'o^^ \JLJa JIT^b>j_AOlS" "Hiç manan kimse, 

(imândan çıkan) fâsık gibi olur mu? Bunlar bir olmazlar 

(elbet)"^^ 

%Â fr^î % Ol:JU]( I J L P J i>»T JJÖÎ I j ^ S î İ ç5j=l̂  ûj » 

((Dj/'issU "Körle gören bir olmaz, inanan ue iyi işler ya
panlarla kötülük yapan bir olmaz. N e kadar az düşünü
yorsunuz!"^^ 

o Û J U J l t j i ^ j \JI.Î j j i l l T ,»^İ«!«J ö\ O L Z I J I I J Î - j u r l jJ-iît s—»?- fi» 

«dĵ ^c^uU «.L-ı j , .^U« j *IJ-* "Vo/csa kötülükleri işleyen 
kimseler, kendilerini, inanıp iyi ameller işleyenler gibi ya
pacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir 
olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar!"^^ 

« . . . j ^'"İ^ j j j j î l l * Oj Jl?" 

"İnanıp iyi işler yapan ue Rablerine gönülden boyun 
eğenlere gelince: İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada 
ebedî kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ue sağır 
ile işiten ue gören gibidir. Bunların hâh bir olur mu hiç? 
Hâlâ ibret almaz mısmız?"^'^ 

Yukarıdaki âyetlerde mü'minler ve kâfirler birbirleri ile 

11) es-Secde, 32/18 . 
12) el-Mü'min, 40/58. 
13) el-Câsiye, 45 /21 . 
14) Hûd, 11/23, 24. 

file:///JlJa
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15) Bkz, Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, IV, 303; Vll,' 108; VIII, 91 , 337. 
16) er-Râzî, Fahruddîn Muhammed İbn Ömer, et-Tefsîru'l-Kebir, Tahran trs, V, 73; 

Ateş, a.g.e;, VIII, 338. 

karşılaştırılmakta, kâfirler kör, sağır; inananlar ise gören 
ve işitenlere benzetilmektedir. Bunlann elbette bir olmaya
cakları vurgulanmakta ve mü'minlerin âhirette görecekleri 
mükâfatlardan ve kâfirlerin karşılaşacakları cezalardan 
bahsedilmektedir. 

Mü'minler mü'min olarak yaşar, mü'min olarak 
ölürler. Onların yardımcısı ve koruyucusu Allah'tır, mutlu
durlar. Melekler onların canlarını alırken onları selâmlar, 
ruhlarını cennetlere götürürler. Kâfirler dünyada zengin 
de olsalar vicdanen huzursuzdurlar. Ölürken melekler ta
rafından azarlanırlar. Ruhları cehenneme gider. Onlar ne 
dünyada, ne de âhirette mü'minler gibi olamazlar. Yahut 
kâfirler dünyada mü'minlerle eşit, hatta onlardan zengin, 
müreffeh olabilirler ama bu sadece dünyaya mahsustur. 
Âhirette asla mü'minlerle bir olamazlar. 

3. İmân Kavramıyla İlgili Farklı Yaklaşımlar 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi imân terimi 
Kur'ân'da ıstılâhî anlamda, "Hz. Peygamber (sav)'in Al
lah'tan getirip haber verdiği şeylerin hepsinin doğru 
olduğunu kabul ve itiraf etmek" anlamında kullanılmıştır. 
Her ne kadar imân Kur'ân'da bir kavram olarak bu anlam
da kullanılmışsa da, Hz. Peygamber'den sonra erken 
dönemlerden itibaren İslâm âlimleri, imân teriminin şer'î 
manâsı üzerinde ihtilâfa düşmüşlerdir. Her âlim, kendi 
düşünüş ve kanaatine veya bağlı bulunduğu mezhebe 
göre bu mefhûmu izaha çalışmıştır. İmânın şer'î manâsına 
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17) Yusuf, 12/17. 
18) Bkz, el-Eş'arî, Ebu'l-Hasan Ali b. İsmail, Kitabu'l-Luma fi'r-Red ala Ehli'z-Zeyg ve'l-

Bida', nşr, Richard J. Mc. Carthy, S.J. Beyrut 1952, s. 75; el-Bâkıllânî, Ebû Bekr 
Muhammed b. et-Tayyib, et-Temhîd, nşr, J.Mc. Carthy S.J. Beyrut 1957, s. 346; 
el-insâf fi ma Yecibü l'tikâduh ve lâ Yecûzu'l-Cehl bih, nşr, Muhammed Zâhid el-
Kevserî, Mısır 1963, s. 22, 55; el-Cüveynt, Im&mu'l-Harameyn Abdulmelik b. 
Abdillah, Kitabu'l-Irşâd ilâ KavâtTI-Edille fi Usûli'l-l'tikâd, nşr, M. Yusuf Musa ve Ali 
Abdülmünim Abdulhamid, Mısır 1950, s. 397; Alî el-Kâri, Ali b. Muhammed, 
Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, Beyrut 1984, s. 124. 

19) İbrahim, 14/4; eş-Şûrâ, 26/195. 
20) Bu üç müellifin görüşleri için 16 nolu dipnotta geçen eserlere bkz. 
21) el-Gazâlî, Faysalü't-Tefrika beyne'l-lslâm ve'z-Zmdıka nşr, Mustafa el-Kabbânî ed-

Dimeşkî, Mısır 1901, s. 34. 
22) eş-Şehristânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdulkerim Nihâyetü'l-Ikdâm fi' llmi'l-Kelam, 

nşr, Alfred GuUaume, Bağdat trs, s. 472. 

dair ileri sürülen görüşleri şöyle sıralayabiliriz: 

a) "İmân kalbin tasdiki demektir/ ' 
Hicri IV. asırdan itibaren Ehl-i Sünnet inancını devam 

ettiren Eş'arîlerin ve Mâturîdîlerin muhakkik âlimleri bu 

görüştedir. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'deki J - > M C J I L » J . . » 
«. . .Ul "...sen bize inamcı değilsin..."âyeti, "bizi tasdik 
edici değilsin" anlamındadır. Ayrıca önce de bahset
tiğimiz gibi dilciler de Kur'ân'ın nüzulünde ve Peygam-
berimiz'in hadîsleri vârid olmadan önce imânın "tasdik" 
manâsına geldiğinde ittifak etmişlerdir.^® Allah Teâlâ ise 
yüce kitabında, Kur'ân-ı Kerîm'in Arap dili ile indiğini 
çeşitli âyetieriyle bize bildirmektedir. O halde imân kav
ramı, Kur'ân'ın nazil olduğu dilde tasdik manâsında kul
lanıldığına göre, hiç şüphesiz bu da kalbin tasdikinden 
ibaret olacaktır. 

İmam el-Eş'arî'den (Ö. 324/936) meşhur olan rivayet 
ile, Kâdı Ebû Bekr el-Bakıllânî (Ö. 403/1013), el-Cüveynî 
(Ö. 478/1085),20 İmam el-Gazalî (Ö. 505 /1111) , e ş -Şeh-
ristânî (Ö. 5 4 8 / 1 1 5 3 ) , b u görüştedir. Mâturidiyye mezhe-
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23) el-Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed, Kitabu't-Tevhîd, nşr. FethuUah 
Huleyf, Beyrut 1970, s. 375. 

24) en-Nesefî, Ebu'l-Maîn Meymun b. Muhammed, Tebsıratü'l-Edille, Fatih ktp, 
(Süleymaniye), nr. 2907. vr. 221a vd.; es-Sâbûnî, Nûreddin Ahmed b. Mahmûd 
b. Ebî Bekr, e!-Bidâye fi Usûli'd-Din (Mâturîdiye Akaidi), nşr ve trc. Bekir Topa-
loğlu, Ankara 1979, s. 87. 

25) el-Cürcânî, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, Şerhu'l-Mevâkıf, İstanbul 1311, 
m, 245 vd. 

26) el-Gazâlî, Faysalü't-Tefrika, s. 34; eş-Şehristânî, Nihâyetü'l-Ikdâm, s. 472; et-
Taftazânî, Sa'duddin Mes'ûd b. Ömer, Şerhu'l-Akâid, İstanbul 1326, s. 153; 
Şerhu'l-Makâsıd, İstanbul trs, II, 247. 

binin kurucusu İmam el-Mâturidî (Ö. 333/944)^^ ile bu 
mezhebin muhakkik âlimlerine göre de imân kalbin tasdik 
ve kabulüdür.^'* Ayrıca Ebû İshâk el-isfereyânî (Ö. 418/ 
1027) de bu görüşü onaylamaktadır.^^ 

Yukarıda görüldüğü gibi, imânı kalbin tasdiki olarak 
tanımlayanlar umumî bir tarif yapmışlardır. Zîra "kalbin 
tasdikidir" denince, şer'î olsun olmasın, kalbin tasdik 
ettiği her şey imân mefhumunun içerisine girmektedir. Bu 
duruma biraz daha açıklık getiren kelâmcılar ve diğer 
İslâm âlimleri şer'î imânı, lügat manâsından ayırmışlardır. 
Bunun neticesi olarak imânı, "Hz. Peygamber'i, Allah 
Teâlâ'dan getirdiği zarurî olarak bilinen hükümlerde tas
dik etmek, O'nun varlığını haber verdiği şeylerin mevcu
diyetini kabul edip tam bir boyun eğişle teslim olmak" 
diye tarif ettiklerini görüyoruz. Buna yakın bir diğer tarif 
de şu şekildedir: "Vahdaniyet, nübüvvet, ba's, ceza, na
mazın ve zekâtın farziyeti, şarabın haramlığı gibi tefekkür 
ve muhakemeye muhtaç olmayan, Hz. Peygamber'in 
dîninden olduğu, yani Islâmiyetin esaslarından olduğu 
zarurî olarak bilinen şeylerde Resûlullah'ı tasdik etmektir. 
Eğer Hz. Peygamber bir esası topluca ve aynntısız olarak 
haber vermişse aynntısız olarak, ayrıntılı olarak haber ver-
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27) el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, III, 245 vd; İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer, 
Reddü'l-Muhtar alâ'd-Dürri'l-Muhtar alâ Metni Tenviri'l-Ebsâr, Beyrut trs, III, 283; 
Harpûtî, Abdullatif, Tenkîhu'l-Kelâm fi Akaidi Ehli'l-lslâm, İstanbul 1330, s. 249-
250. 

28) Kâdı Abdulcebbâr, Abdullah b. Ahmed el-Mu'tezilî Şerhu'l Usûli'l-Hamse, nşr, 
Abdulkerim Osman, Kahire 1965, s. 708; İbn Hazm, Ebû Muhammed, Ali b. 
Ahmed, el-FasI fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ue'n-Nihal, Beyrut 1985, III, 227; eş-Şehristânî, 
el-Milel ve'n-Nihal, nşr. M. Seyyid Geylânî, Beyrut 1975, 1, 88. 

29) eş-Şehristânî, a.g.e., 1, 145; es-Sâbunî, el-Bidâye s. 87. 
30) el-Eş'arî, Makâlâtu'l-lslâmiyyîn, nşr. Helmut Ritter, İstanbul 1929-1930, I, 53 vd. 
31) el-Cüveynî, K. el-İrşâd, s. 396. 
32) el-Bağdâdî, Ebû Mansur Abdulkâhir b. Tâhir et-Temîmî, el~Fark beyne'l-Fırak, nşr. 

Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Kahire trs, s. 351. 

misse ayrıntılı olarak, onu tasdik etmek gerekir. "^'^ 

b ) "İmân k a l b i n ma'rifet i o l u p , tasdik ol
maksızın Al lah ' ı ve H z . Peygamber' in haber ver
diği şeyleri kalben b i lmek demektir." 

Cehm b. Safvan (Ö.128/745)'ın temsil ettiği Cehmiy-
ye,2® Mürcie'den Ebu'l-Hüseyin es-Sâlihi (0.168/785),^^ 
Râfizîlerin bir kısmı^° ile Eş'arîlerin ilk temsilcilerinden ve 
öncülerinden olan bazı kelâmcılar^^ bu görüştedirler. 

Tasdik ile ma'rifetin her ikisi de kalbî bir fiil olması 
sebebiyle birbirlerinden ancak küçük farklarla ayrılırlar. 
Tasdik kalpte bir kesb ve ihtiyar (ciddî bir gayret) neticesi 
meydana gelir. Ma'rifet ise kesb ve ihtiyar olmaksızın 
kalpte beliriverir. Bu sebepledir ki Eş'arî kelâmcılarından 
Abdulkâhir el-Bağdadî (Ö.429/1037) imânın kalbin tasdiki 
ve ma'rifet demek olduğunu, bu mevzuda mezhepler arası 
bir ihtilâf bulunmadığını, ihtilâfın, dilin ikrarı ile birtakım 
taatları işlemenin imân sayılıp sayılmayacağı noktasında 
olduğunu zikretmiştir. 

c) "İmân, mücerred olarak dilin ikrarıdır." 

Bu tarife göre kişinin kalbi ile tasdik etmemesi, bir-
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33) eş-Şehristânî, Nihâyetü'l-tkdâm, s. 471; el-Milel I, 139. 
34) İbn Hazm, el-FasI, !II, 227; el-Cüveynî, K. el-trşâd, s. 396; eş-Şehristânî, Nihâ-

yetü'l-lkdâm, s. 471; el-Milel, I, 113. 
35) Ali el-Kârî, a.g.e., s. 125; el-Beyâdî, Kemâluddin Ahmed b. Hasan b. Sinâneddin, 

Işârâtu'l-Meram min Ibârati'1-lmam, nşr, Yusuf Abdurrezzâk, Mısır 1949, s. 69 vd, 
74; Harpûtî, Tenkihu'l-Kelâm, s. 252 vd. 

36) en-Nesefî, Tebsıratü'l-Edille, vr. 219b. 
37) el-Cüveynî, K. el-İrşâd, s. 396. 
38) el-Eş'arî, Makâlâtü'l-lslâmiyyîn, I, 73 vd. , . 
39) en-Nesefî, Tebsıratü'l-Edille, vr. 219b. 

takım vecibeleri yerine getirmemiş olması onun imânına 
bir engel teşkil etmez. Önemli olan dilin tasdik etmesidir. 
Mürcie^^ ve Kerrâmiye^'^ mezhepleri bu görüştedir. Hatta 
Mürcie mezhebine bağlı olanlar bu görüşü o kadar be
nimsemiş ve mezheplerinin temel direği haline getir
mişlerdir ki kulun durumunu Allah'a havale ettikleri ve bu 
dünyada bir söz söylemedikleri için Mürcie ismini 
almışlardır. 

d) "İmân, inanı lması gereken şeyleri k a l b i n 
tasdik etmesi, lisanın da b u n u söylemesidir." 

îmam Ebû Hanife (Ö. 150/767) ile Hanefî fıkıhçılarından 
Fahru'l-İslâm el-Pezdevî (Ö.482/1089), es-Serahsî (0.490/ 
1097) ve Hanefîlerin cumhuru bu görüştedir. Ayr ıca 
Neccâriye ve Geylâniyye mezheplerinin görüşü de böyle
dir. 

e) "İmân kalb in tasdiki, dilin ikrarı ve İslâm'ın 
esası olan rükünleri işlemektir." 

Bu tarife göre imânın üç rükünden meydana geldiği, 
amelin de imândan bir parça olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Haricîler, Mu'tezile,^^ Şia'dan Zeydiyye,^^ İmam Mâlik 
(Ö. 179/795), İmam el-Evzâî (Ö. 157/774), İmam eş-Şâfi'î 
(Ö.204/819), Ehl-i Medîne, el-Hâris b. Esed el-Muhâsib 
(Ö.243/857), el-Kalânisî (0.359/970),^^ Ehl-i Eser diye nite
lenen hadisçiler, başta Ahmed b. Hanbel (Ö.241/855) ve 
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Ishâk b. Râhuye (Ö.238/853),''*' Ebû Tâlib el-Mekkî (0.386/ 
966), İbn Hazm (0.456/1064)'^^ ve İbn Teymiyye (0.728/ 
1328)̂ *2 bu görüştedir. 

4. İmân - Salih A m e l İlişkisi 

İmân ile sâlih amel arasındaki ilişki, oldukça müna
kaşalı bir konudur. Bütün mesele, "amel imândan bir cüz 
müdür, değil midir?" şeklindeki soruda düğümlenmek
tedir. 

Önce şunu belirtelim ki, Kur'ân âyetlerinde, imân ile 
sâlih amel beraberce zikredilmekte olup, bu şekildeki 
âyetler oldukça fazladır. Hatta İzutsu'nun tesbitine göre, 
imân ve sâlih amel kelimeleri birbirine var olacak en kuv
vetli semantik bağ ile bağlı olup, neredeyse ayrılması 
imkânsız bir şekilde birbirleri ile girift haldedirler. 

İmân ve sâlih amel ifadesi, Kur'ân-ı Kerîm'de 52 defa 
beraberce zikredilmekte olup, bu ifade: 

"İnanıp iyi işler yapanlara bundan böyle (Allah'a karşı 
gelmekten) korundukları, ve inanıp iyi işler yaptıkları, son
ra (yasaklardan) sakınıp (onların yasaklığına) inandıkları ve 
yine korunup iyilik ettikleri takdirde daha önce yediklerin
den ötürü bir günah yoktur. Allah güzel davrananları se
ver'"^'^ anlamındaki bu âyette iki defa yer almaktadır. 

40) el-Eş'arî, a.g.e. ,1, 293; el-Cüveynî, a.g.e. ,s. 2396; en-Nesefî, a.g.e., vr. 219b. 

41) İbn Hazm, el-FasI, 111, 230. 
42) İbn Teymiyye, ŞeyhU'l-İslâm Ahmed b. Abdulhalim, Mecmû'u'l-Fetâvâ, Riyâd 1991, 

III, 151; VII, 644; Mecmû'atü'r-Resâili'l-Kübrâ. Beyrut 1972, 1, 400. 
43) Izutsu, Kur'ân'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, Trc-. Selahatin Ayaz, Pmar Yayınlan, 

İstanbul 1991, s. 269, 
44) el-Mâide, 5/93. 
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45) Tâhâ, 20/112; el-Enbiyâ, 21/94. 
46) en-Nisâ, 4 /124. 
47) en-NahI, 16/97; el-Mü'min, 40/40. 
48) Tâhâ, 20/75. 
49) el-Kehf, 18/110. 
50) Bkz., es-Sâbûnî, el-Bidâye, s. 87-88; Taftazânî, İslâm Akaidi (Şerhu'l-Akâid), hzr. 

Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1980, s. 280-282. 

Genellikle âyetlerde « o b J U J I IjLrf'j i>i«Tj ^^illj» ".. i-

nanan ve sâîih amel işleyenler" şeklinde geçen "imân" ve 

"sâlih amel" lâfızlan, bazı âyetlerde o ü J U a J l J*ju j * j » 

%..ıj»y> j A j "Kim inanarak iyi olan işlerden yaparsa..."^'^ 

veya « j - j - » j - f i j * oL?JUaJl^ J.wu j ^ j » "Erkek ve 

kadından her kim inanarak iyi işlerden bir iş yaparsa..."'^^ 
şeklinde şartlı geçmektedir. Aynı şartlı ifadeyi müfred 
biçimiyle yani « L J C » J-uı ^y"» "kim sâlih amel işlerse"'^'' 
şeklinde de görmekteyiz. Şartlı biçim, biraz farklı olarak 
bir âyette şöyle ifade edilir: 

"Kim de O'na iyi işler yapmış bir mü'min olarak ge
lirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır."'^^ Bir 
âyette de sâlih amel, şartın cevabı kısmında yer almakta 
ve şöyle buyrulmaktadır: 

"...Kim Rabb'ine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş 
yapsın ve Rabb'ine (yaptığı) ibâdete hiç kimseyi ortak et-
mesin.'"^'^ 

Bilindiği gibi "amel imândan bir cüz müdür, değil 
midir?" konusu tartışıla gelen bir meseledir.^'' "Amel 
imândan cüz müdür, değil midir?" sorusuna verilen ce-
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51) Bkz., er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, XXVIir, 38. 
52) Yûnus, 10/9. 
53) ez-Zemahşerî, Ebu'l-Kasım Cârullafı Mahmud b. Ömer el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl, 

Daru'l-Ma'rife, Beymt trs, II, 226. 
54) Bkz., Kâdı Abdulcebbâr, Şerhu Usûli'l-Hamse, s. 707. 

vaplar, imânın tarifine paralellik arz etmektedir. İmânın ta
rifine "taatleri işlemektir" kaydını dâhil edenler, sâlih ame
li, imânın bir cüzü olarak kabul etmektedirler. Çünkü 
Mu'tezile'ye göre, kötülüklerin keffâreti, imân ve sâlih 
ameli yerine getirmeye bağlıdır. Yani biri olmadan, 
diğerinin önemi yok gibidir. Onlara göre, bir kişi imân 
etse, sâlih amelleri yerine getirmese, ebedî azapta kala
caktır.^^ 

Bir Mu'tezilî olan Zemahşerî 

"İnanıp iyi işler yapanlara gelince imânlarından dolayı 
Rabb'leri, onları altlarından ırmaklar akan nimet cennetle
rine iletir"^^ âyetinin tefsirine, bir kulun, hidâyet, tevfik ve 
nur elde edeceği imânın, sâlih amelle birlikte şarth bir 
imânla mümkün olacağını vurgulayarak imân ile sâlih amel 
arasında önemli bir bağın bulunduğunu ve âyette Allah'ın 
sanki; "imân ile sâlih ameli bir araya getirenler, sonra, 
imânlarına sâlih ameli katanlar..." buyurduğunu belirt
mektedir.^^ Bu duruma göre, sâlih amel imândan bir 
cüzdür. Yine aynı şekilde Mu'tezilî olan Ebû Ali (0.303/ 
915) ve Ebû Hişâm (Ö.321/933)'ın, imânı "nafileler ol
maksızın, farzları yerine getirmek ve kötülüklerden 
kaçmaktır" şeklinde beyan etmeleri de konuyu oldukça 
aydınlatmaktadır. '̂̂  

İmânın tarifine taatleri katmayıp, sadece kalp ile tasdi-
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55) el-Bakara, 2/25. 
56) el-Mâturidî, Te'vilâtu Ehli's-Sünne, Kahire 1391/1971, I, 74. 
57) Bkz., es-Sâbûnî, el-Bidâye, s. 88; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, II, 127; el-alûsî, Ebu'l-

Fadl Şihâbü'd-Dîn es-Seyyid Mahmud, Rûhu'l-Meânî fi Tefsiri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-
Seb'i'l-Mesânî, Beyrut trs, I, 307. 

58) el-Kehî, 18/107. 
59) el-En'âm, 6/82. 
60) er-Râzî, Kelama Giriş, el-Muhassal, (çev. Prof. Dr. Hüseyin Atay), Ankara 1987, s. 

243. 

ki veya hem kalp ile tasdiki, hem de dil ile ikrarı şart 
koşanlar ise, sâlih ameli imânın bir cüzü olarak kabul et
memektedirler. Nitekim İmam Mâturîdi: 

« . . . o û J U a i l I jUt j I j l i ü j » "İmân eden ve sâlih 
amelleri işleyenleri müjdele..."^^ anlamındaki âyetin tefsi
rinde: "Bu âyet, bütün taatleri imândan sayanların 
sözlerini hükümsüz bırakır. Zîra bu âyet, sâlih amel ol
maksızın, onlarda, imânın varlığını göstermektedir. Ama 
onların müjdelenmeleri ve korkudan emin olmaları ise, 
sâlih amellerle olacaktır" demektedir. Bunun yanında 
âyetlerde "îmân eden ve sâlih amel işleyenler.." gibi ifade
lerde, sâlih ameller, imânın üzerine atfedilmekte olup, 
Arapça'da bilinen bir kaideye göre matuf, matufun 
aleyh'in gayrıdır^' şeklindeki açıklamalarla "şayet taatler 
dinde, imândan bir cüz olsaydı, imânı taatlerle kayıtlan
dırmak tekrar, isyanla kayıt altına almak ise çelişki olurdu. 
Fakat bu iddialar, 'imân edip sâlih amel işleyenler'^^ ve 
'imân edip, imânlarma zulmü karıştırmayanlar...'^'^ anlam-
lanndaki âyetlere göre batıldır" şeklindeki ifadelerle de, 
sâlih amelin, imândan bir cüz sayılmayacağına dair deliller 
ileri sürülmektedir. 

Sâlih amelin, imândan bir cüz olmadığını, ikisinin ta
mamen farklı şeyler olduğunu söyleyen İmam-ı A'zam Ebû 
Hanife (Ö. 150/767) ise şöyle demektedir: "Amel, imân-
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61) Ali el-Kârî, a.g.e., s. 130. 

62) eş-Şehristânî, Nihayetü'l-Ikdâm, s. 474-475. 
63) el-Kuşeyrî, Ebu'l-Kâsım Abdulkerim İbn Hevâzin, Letâifu'l-lşârât, Kahire 1971, II, 

319. 

dan; imân da amelden başka şeylerdir. Şöyle ki, pek çok 
vakitte mü'minden amel kalkar. Ama, 'ondan (bu vakit
lerde) imân da kalkar' denmesi caiz değildir. Âdet halinde 
olan bir kadmdan namaz kalkar. Fakat, ondan imânm da 
kalktığmı söylemek caiz değildir. Yahut onun, imânı da 
terketmesi caizdir, denmez. Çünkü, Sâri, ona; 'orucu 
bırak, sonra orucu kaza et' buyurmuştur. 'Fakire, zekât 
gerekmez,' demek caizdir. Fakat 'imân da gerekmez,' de
mek ise caiz değildir. "^^ Aynı konuyu başka bir açıdan ele 
alan Şehristânî de: 

"Böyle bir iddia Kur'ân âyetlerinin çoğunu ve sünneti 
ortadan kaldırır. Rahmet kapısını kapatır, tam bir 
çaresizlik ve ümitsizliğe yol açar. Hem zaten Kur'ân'da; 
'imân edip, sâlih amelleri işleyenler' şeklinde çok âyet 
vârid olmuştur. Bunlarda, imân ile amelin arası 
ayrılmıştır"^'^ demektedir. 

Burada şunu sormak istiyoruz: Acaba imân olmadan, 
sâlih amelin bir faydası olabilir mi? 

Her şeyden önce şunu ifade edelim ki, imân olmadan, 
sâlih amelin kişiyi kurtaracağını söylemek yanlıştır. Zîra 
amel imansız kabul edilmez. Sâlih amelin mutlaka dayan
ması gereken köklü bir dayanağı olması gerekir ki, bu da, 

imândır. Zira Kuşeyrî'nin de kaydettiği gibi^^ 

(I j A j j l j-^i L J J I — , * i "Erkek ve 

kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa..." 
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64) en-NahI, 16/97; el-Mü'min, 40/40. 
65) Elmalılı, a.g.e., III, 1740. 
66) Kutub, Seyyid, R Zılâ)i'l-Kur'ân, Beyrut 1968, XIV, 97. 

âyetlerinde "inanmış olarak"^'^ ifadesinin yer alması 
gösteriyor ki, imân olmadan sâlih amelin bir faydası olma
maktadır. Hatta yukarıda işaret ettiğimiz gibi, bir amelin, 
sâlih olabilmesi için, imâna bağlı olarak yapılması gerekir. 
Gerçi Elmalık: "İmân-ı hakikî olmadan, amel-i sâlih dünya 
için müfîd olsa bile, âhiret için müfîd olamaz"^^ demek 
suretiyle, imân olmadan yapılacak davranışların, birer 
sâlih amel sayılabileceğini ifade etmektedir. Şayet amel, 
tek başına bir davranış olarak kabul edilirse, bu görüş 
doğru olabilir. Ama, imânın hem dünyevî, hem de uhrevî 
boyutta olduğu düşünülürse ki, öyledir, bu görüş doğru 
olmaz. Çünkü Seyyid Kutub'un da işaret ettiği gibi^*" 
imândan kaynaklanmayan bir amelin kabul edilmemesi ka
dar tabii bir şey olamaz. Belli bir gaye ve belli bir 
düşünceden ortaya çıkan sâlih amel, ancak, Allah'a imân 
sayesinde makbul olabilir. Zaten âyetlerde, imânın, sâlih 
amelden önce gelmesinde, sâlih amelin imândan kaynak
landığına ve amelin kabul edilebilmesi için imânın şart 
olduğuna bir işaret vardır. Zîra imân, sahibini hayra 
ulaştırır, serden korur ve sâlih amel imânla itibar kazanır. 

5. İmân-İslâm İlişkisi 

İmânın lügat manâsı, Kur'ân-ı Kerîm'de kullanılışı ve 
Kur'ân'dan sonra imân ile sâlih amel ilişkisini açıklamaya 
çalıştık. Burada da "İslâm" kavramının manâ ve şümulünü 
imân ile ilişkisinin bulunup bulunmadığı konusunu ince
lemek istiyoruz. 

Daha önce açıkladığımız gibi imân, lügatte "tasdik et-
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67) el-Cevherî, a.g.e., V, 1952; İbn Fâris, a.g.e., III, 90; er-Râğıb el-İsfehânî, Ebu'l-
Kâsım Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fi Garibi'l-Kur'ân, Mısır 1970, s. 351; 
İbn Manzûr, a.g.e., II, 192, 193. 

68) Izutsu, The Concept of Belief in Islamic Theology, Tokyo 1965, s. 67, 
69) Ali el-Kârî, a.g.e., s. 80. 
70) el-Eş'arî, el-lbâne an Usûli'd-Diyâne, Medine 1975, s. 10. 

mek" demektir. İslâm ise Arapçada " S - L - M / ,»L " kökün 

den hemzeyle geçişli yapılan ' j»i->> ' fiilinden gelmektedir. 

İslâm kelimesi 'Es-Le-Me/ ' fiilinin mastarıdır ve 'tes
lim etmek, vermek' anlamına gelmektedir."^^ Istılâhî an-
lamıyle İslâm, Allah'ın emirlerine tam teslimiyet ve itaattir. 
Yani, ne yapılacağı ve ne yapılamayacağı konusunda Al 
lah'ın hükümleri ile hoşnut olmak, tam kabul ile hiçbir iti
raz olmaksızın Allah'ın görev dediğini görev ve yasak 
dediğini yasak kabul etmektir. Bu yüzden, bir lisan mese
lesi olarak imân ve islâm arasında fark vardır. Çünkü 
imân, lügatte "tasdik" demektir. Oysa islâm, "tam tesli
miyet" anlamındadır. Tasdikin özel bir mahalli vardır ve 
kalptir, dil onun tercümanından başka birşey değildir. 
Bunun tersine teslimiyet belli bir mahal ile sınırlı değildir, 
kalbi, dili, vücut azalarını içine alır.^^ Nitekim Ehl-i 
Sünnet kelâmcılarından Eş'arîler, Mâturîdîlerden Ebu'l-
Ma'în en-Nesefî (Ö. 508/1115) ile Aliyyü'l-Kârî (0.1014/ 
1606)^^ imân ile islâm'ın farklı iki mefhum olduğunu, 
çünkü imânın içten boyun eğme, islâmm da dıştan boyun 
eğme manâsına geldiğini, imânın kalbin, islâmın da or
ganların işi olduğunu söylemişlerdir. 

İmam el-Eş'arî'ye (Ö. 324/936) göre imân ile islâm 
farklı şeylerdir. Ona göre islâm, imândan daha geniş 
olup, imânı kuşatmaktadır. Yine o, islâm diye nitelenen 
her şeyin imân olmadığı kanatindedir. ^° 

İmam el-Eş'arî'nin izinden yürüyen Eş'arî kelâmcıları 
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71) el-Bâkıllânî, et.Temhîd, s. 347. 
72) el-BakıUânî, a.g.e., a.y. 
73) Buhârî, Sahih, K. İman (2), bâb: 37 (I, 18); Müslim, Sahih, K. İman (1), bâb: 5 nr. 

21 (I, 45). 
74) eş-Şehristânî, el-Milel, I, 40 vd. 
75) el-Vâhidî, Ebû Hasan Ali, Esbâbu Nüzûlü'l-Kurân (Thk: es-Seyyid Ahmed Sakar), 

Riyâd 1984, s. 419. 

onun bu görüşünü metodlu bir şekilde geliştirmişler, 
çeşitli delillerle desteklemişlerdir.^^ Bu ekolün el-
Eş'arî'den sonraki büyük temsilcisi el-Bakıllânî (Ö. 403/ 
1013), her imânm islâm olduğunu fakat her islâmın imân 
olmadığmı söylemiştir. Ona göre imânın manâsı tasdik, 
islâmın manâsı boyun eğmektir. 

Bir başka Eş'arî kelâmcısı olan eş-Şehristânî (Ö. 548/ 
1153) ise bu konuda şöyle der: "İslâm sözü hem mü'min 
hem de münafık için kullanılan ortak bir lafızdır. İslâm bir 
başlangıçtır. Eğer islâm kalbin halisane tasdikiyle beraber 
bulunursa, ancak o imâna sahip olan kişi hakikî mü'min 
olabilir. Öyleyse Hz. Peygamber'in hadiste belirttiği gibi '^ 
derece olarak islâm bir başlangıç, imân orta, ihsan da ke
maldir."'^ 

Bu açıklamalarda görüleceği gibi Eş'arîlere göre islâm 
imândan daha umumî, imân ise islâmdan daha hususî 
olup, bu durumda her tasdik teslim olmakta, fakat her 
teslim tasdik olmamaktadır. Eş'arîler imân ile islâmın farklı 
iki kavram olduğu fikrini müdafaa ederlerken Hucurât 
sûresinin 14. âyetini delil gösterirler. Bu âyet Esed-
oğulları kabilesinden bir grubun, kuraklık senesi Medi
ne'ye gelerek kelime-i şehâdeti söylemeleri, buna karşılık 
da Rasûlullah'tan maddî yardım istemeleri neticesinde 
nazil olmuş'^ ve elçisine Yüce Allah şunları vahyetmiştir: 
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76) el-Hucurât, 49/14. 
77) Buharı, a.g.e., K. İman (2), bâb: 37 (I, 18); Müslim, a.g.e., K. İman (1), bâb: 5 nr. 

21 (1, 45). 
78) Kâdı Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usulil-Hamse, s. 706. 
79) ez-Zebîdî, Murteda Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzak, İthâfu Sadeti'l-Müttekîn 

bi Şerhi Esrarı İhyâi Ulûmi'd-Dîn, Mısır trs, II, 238. 
80) İbn Hazm, el-FasI, III, 234. 

Of 

«..{«iyjiâ "Göçebe Araplar (bedeviler) 'inandık' dediler. De 
ki: "Siz inanmadınız, fakat 'îslâm olduk' deyin. Fakat 
henüz imân kalplerinize girmedi..."'^^ 

Bu âyette de görüldüğü gibi Allah imân ile islâmı 
ayırmış ikisinin farklı iki mefhum olduğunu belirtmiştir. 

Cibrîl hadîsi diye şöhret bulmuş olan bir hadiste de 
Hz. Peygamber imân, islâm ve ihsan mefhumlarının birbi
rinden farklı üç kavram olduğunu söylemiştir.^'' 

Mu'tezile mezhebi ile ameli imânın bir rüknü olarak 
kabul edenler ise islâm ve imânın aynı olduğunu, imânın 
islâm, islâmm imân manâsına geldiğini ileri sürmüşlerdir. 
Mu'tezileye göre mü'min ile müslim kelimeleri birbirinin 
aynı olup ta'zim ve övgüye lâyık kimse için şeriatın verdiği 
isimdir. Öyleyse imân ve islâm aynı şeydir. Her ne kadar 
Allah, Hucurât sûresi 14. âyetinde imân ile islâmı ayrı 
kavramlar gibi zikretmişse de, Kur'ân'da bu şekilde zikro-
lunması mecazî manâda kullanılmış olması sebebiyledir.'® 

Mu'tczilîlerin ileri sürmüş olduğu imân ile islâmın 
aynı olduğu fikri, Ebû Talib el-Mekkî (0.386/996)'^ İbn 
Hazm (0.456/1064)®° ile Hanefî-Mâturîdî ekolüne mensup 
kelâmcılar tarafından da ileri sürülmüştür. 

İmam el-Mâturîdî (Ö.333/944) bu konuda: "Her ne ka
dar kitap ve sünnette imân ile islâm birbirinden ayrı olarak 
zikredilmişse de hakikatta imân ile islâm aynı manâda kul-
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81) el-Mâturidî, Kitabu't-Tevhîd, s. 398. 
82) Yûnus, 10/84. 
83) en-Neml, 27/81. 
84) ez-Zâriyyât, 51/35, 36. 

lanıhr. Zîra bütün mezhepler imândan çıkanm İslâm 
çizgisinden çıkmış olacağında ittifak etmişlerdir."^^ 

İmân ile islâmın aynı şey olduğunu savunanlar şu 
âyetleri delil getirirler: 

"Mûsâ dedi ki: 'Ey kavmim, eğer Allah'a inandıy-
samz, gerçekten (O'na) teslim olan insanlar iseniz O'na 
dayamn.'"^^ 

i{öj-J^fjr^\ij\i\jjflji^^\^t-^ö\...)) "...Sen, ancak 
âyetlerimize inananlara duyurabilirsin ve onlar derhal 
müslüman olurlar."^^ 

"Orada mü'minlerden kim varsa çıkardık. Zaten orada 
müslümanlardan bir ev (halkın)dan başka kimseyi bul-
madık."^'^ 

Yukarıdaki âyetlerde aynı grup insanlardan bazen 
mü'min bazen de müslim diye bahsedilmekte, imân ile 
islâmın farklı şeyler olmadıkları ortaya konulmaktadır. 

Peygamber Efendimiz Abdullah b. Ömer'den (0.73/ 
692) rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar: 

((OÛi«j «ITjJl *b(j «"îCaJI 

"İslâm beş şey üzerine bina olundu. (Bu beş şey) 



İ N A N Ç L A İ L G İ L İ T E M E L K A V R A M L A R 3 9 

85) Buhârî, a.g.e., K. İman (2) bâb: 1 (I, 7); Müslim, a.g.e., K. İman (1), bâb: 5, nr. 
21 (I, 45); Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned, İst. 1982, II. 26, 93, 120; IV, 364. 

'Allah'tan başka ilâh yoktur. Hz. Muhammed O'nun 
elçisidir' demek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek. 
Ramazan orucunu tutmaktır. "^^ 

Bu hadiste de Hz. Peygamber: "Allah'tan başka ilâh 
yoktur. Muhammed O'nun elçisidir " diye şehâdet etmeyi, 
yani imân etmeyi islâm diye isimlendirmiştir. Bu bilgilerin 
ışığı altında mü'min ile müslim arasında bir ayırım 
yapılamaz. Mü'min olan herkes müslim, müslim olan da 
mü'min olmaktadır. 

Netice olarak diyebiliriz ki, Arapça lügatte mutlak ola
rak "tasdik etmek" anlamında olan imân kelimesi, Kur'ân 
terminolojisinde bu anlamda kullanıldığı gibi, yeni bir an
lam daha kazanarak "Hz. Muhammed (sav)'in Allah'tan 
getirip haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğunu 
kabul edip, itiraf etmek ve inanmak" anlamında küfrün 
zıddı olarak kullanılmıştır. Kur'ân sonrası bazı itikâdî mez
hep imamları tarahndan farklı yaklaşımlarla bu kavramın 
çeşitli tarifleri yapılmışür. İman kavramı Kur'ân-ı Kerîm'de 
çok kullanılan kavramlardan biridir. 
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86) el-Hadid, 57/20. 
87) Bkz, el-Cevherî, a.g.e., 11, 808; el-Rrûzâbâdî, a.g.e., s. 605; İbn Manzûr, a.g.e., 

m, 273; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, 111, 525. 
88) el-Cevherî, a.g.e., II, 807; ibn Fâris, a.g.e., V, 191; tbn Manzûr, a.g.e., III, 273. 

B. K Ü F Ü R K A V R A M I 

Gerek Kur'ân'ın ve İslâm'ın özünün, gerekse insan
ların imân edip etmeme noktasında gösterdikleri farklılığın 
anlaşılması açısından en önde gelen kavramlardan biri 
"küfür"dür. İmanın iyi anlaşılması için onun zıddı olan 
küfür kavramının iyi bilinmesi ve iyi tahlil edilmesi gerekir. 
İşte biz burada "küfür" kavramının tahlilini yapacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n K ü f ü r Kavramı 

Küfür kelimesi "Ke-Fe-Ra / jiS"" fiil kökünden masdar 
olup, lügatte "bir şeyi örtmek" demektir. Bu sebepledir 
ki, tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen 

çiftçilere "küffar / jUS"" denilmiştir. Nitekim Hadîd 

sûresinde;" « . . . A J L J J U ^ J I u-̂ t̂î Ji-o.i'... t"Tıpkı bir 

yağmura benzer ki; bitirdiği ot, çiftçilerin hoşuna gi

der... "^^ âyetinde "küffar/ jÛsT " kelimesi bu anlamda kul

lanılmıştır. Kılıcı örttüğü için kınına, karanlığı ile her şeyi 

örttüğünden geceye "kâfir / jJlS"" denilmiştir. Hurma 

çiçeği kapçığına "kâfur / j ^ ^ " , kalça eüne "kâfire / »j^ , 

tevbe ve ibâdet özelliği taşıyan bazı cezalar da, günahları 

örttüğü için "keffâret / «jÛS" " diye isimlendirilmiştir.®' 

Ayrıca küfür kelimesi, imânın karşıtı olarak "tekzib ve 
inkâr" manâlarında kullanılmış ve bununla meşhur 
olmuştur.®® "Kefera /^S" " fiilinin en yaygın kullanılışı "be" 
harf-i ceriyle olup, "Allah'ın varlığını inkâr etmek" an-
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89) Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur'an, Cairo 1937, s. 250. 
90) Buhârî, a.g.e, K. İman (2), bâb: 21 (I, 13); Müslim, a.g.e., K. Küsüf (10), bâb: 3, 

nr. 17 (I, 626). 
91) el-Cevherî, a.g.e., II, 807; İbn Manzûr, a.g.e., III, 273; el-Rrûzâbâdî, a.g.e., s. 

605; ez-Zebîdî; Tâcu'l-Arûs, III, 525. 

lamına gelir. Arthur Jeffery'e göre, bu şekilde kullanılışı 
Süryanca'nın bir özelliğidir. "Kâfir / ve "küfr / 
terimleri gerçekte îbranîce "kâfâr", Süryânîce "kfûrâ" ve 
"kfûruta" terimlerinden bağımsız şekilde ödünç alınmış 
olabilir. 89 

Küfr tabiri bazen nimeti inkâr manâsında da kul
lanılmıştır. Bu şekilde kullanılışına İbn Abbas'dan rivayet 
edilen bir hadisi örnek olarak vermek mümkündür Pey
gamberimiz buyururlar ki: 

jS^j 'i : JÛ bj i^ î : JJ >LJ1 İ̂Âl jSfi 'cJ}% 

«• • 'j^^JJ' oL^\ OJII»«jru ış\ i öj^,j öC^*İ\ 

"Cehennem bana gösterildi. Orada bulunanlarm 
çoğunluğunu küfreden (inkâr eden) kadmlarm teşkil 
ettiğini gördüm." Bunun üzerine: 

- "Allah'ı inkâr eden kadınlar mı?" denildi. 
Rasulullah cevaben: 
- ''Kocalannı ve kocalarmm yaptığı iyilikleri inkâr 

edenler. Eğer sen hayat boyunca birine iyilikte bulunsan, 
hoşuna gitmeyen bir davranışını görünce; 'asla senden 
bir iyilik görmedim' der. "^O 

Kalpteki inancı gizleyen ve imân etmeyen manâsına 

gelen "kâfir / " kelimesinin çoğulu; "küffâr ve keferatu 

/î 'yS ' j jÛT" dür. Kadın için "kâfire / i>ır" çoğulu, "kevâfir 

> / " olarak kullanılır. 91 

îkfâr ve tekfir " J Î ^ J J ^ I " kelimeleri, ilki, if'âl vez-
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92) tbn Manzûr, a.g.e., III, 274; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, III, 527. 
93) İzutsu, Kur'ân'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 166. 
94) Bkz., Al-i İmrân, 3/74; el-Mâide, 5/54; el-Enfâl, 8/29. 
95) İbrahim, 14/34. 

ninde, ikincisi, tef'îl vezninde olmak üzere mastar olup, 
kişiyi küfre nisbet etme, kâfir sayma, kâfir olarak çağırma 
gibi anlamlara gelir.''^ Tekfir eden kişiye, "mükeffir / j i ^ " 
denilir. 

2. K ü f ü r Kavramının İç Yapıs ı 

Buraya kadar lügat yönünden küfr kavramını inceledik 
ve "KFR / " kökünün temel anlamının "bir şeyi örtmek, 
gizlemek" olduğunu gördük. Küfür kavramı, Yüce A l 
lah'ın nimetlerini insanlara bahşetmesi ve insanların bu 
nimetlere karşı tutumu hususunda kullanıldığında kelime 
"ele geçen menfaatleri örtmek" yani "bilmezlikten gelmek" 
ve bu suretle "nankör olmak" anlamına gelmektedir. De
mek ki küfür kavramının anlam çekirdeğinde "nankörlük" 
öğesi bulunmaktadır.^^ 

Kur'ân, gücü sonsuz olan Allah'ın özellikle bir hayır 
ve kerem ilâhı olduğunu şiddetle vurgulamaktadır.^'* Al 
lah'ın en güzel bir surette yaratmış olduğu insan, 
varlığını ve her şeyini Allah'ın sınırsız merhametine 
borçludur. Yüce Allah insana sayısız nimetler vermiştir ve 
bu hususta şöyle buyurmuştur: 

"Size her istediğinizden verdi. Eğer Allah'ın nimetle

rini saymak isterseniz sayamazsınızl (Buna rağmen) yine 

de insan çok haksızlık edendir, çok nankördürl"^^ 

İnsan, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu sayısız 
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96) Izutsu, Kur'ân'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 166. 

nimetler karşısında şükür ve kulluğu sadece Allah'a yap
makla görevlidir. Kâfir; Allah'ın sayısız lütuflarına muha
tap olduktan sonra, davranışında hiçbir minnettarlık ifa
desi taşımayan ve hatta Yaratıcı'sına karşı isyankâr 
davranan kişidir. Allah'ın hayır ve keremine karşı takınılan 
bu temel nankörce davranış, en bariz ve etkin biçimde Al
lah'a, Elçisine ve Elçi'nin getirdiği ilâhî haberi yalanlama
da kendini göstermektedir. İşte bundan dolayı küfür, 
Kur'ân'da imân (inanç)ın tam zıddı olarak kullanıl
maktadır, îmânın karşıtı olarak kullanılan küfür zamanla 
aslen anlam çekirdeğinde bulunan "nankörlük" (kıymet 
bilmeme) öğesinden iyice sıyrılarak, gittikçe daha çok 
"inançsızlık" anlamını taşımaya başlamış ve nihayet, en 
yaygın şekli ile ortada minnetle ilgili hiçbir şeyin bulun
madığı durumlarda "inanmamak, inkâr etmek" anlamında 
kullanılan bir kelime haline gelmiştir. 

3. Kur'ân-ı Kerîm'de K ü f ü r Kavramı 

Kur'ân-ı Kerîm'de geçen küfür kavramını incele
diğimizde küfür kavramının belli başlı iki anlamda kul
lanıldığını görürüz. Bunlardan birincisi; şükrün karşıtı 
olan nankörlük ikincisi de, imânın karşıtı olan inkârdır. 
Şimdi bu iki anlamı da âyetlerle inceleyelim. 

a) Şükrün Z ı d d ı , N a n k ö r l ü k A n l a m ı n d a K ü f ü r 

Şükür, bir iyiliği bilmek ve iyilik edene teşekkür etmek 
demektir. Yüce Allah'ın biz insanlara nimetleri sonsuz
dur. Nefes alırken ciğerlerimize oksijen girer, nefes verir
ken ciğerlerimizde biriken zehirli gaz dışarı atılır. Sadece 
bir nefes alıp verme işleminde Allah'ın bize iki nimeti 
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vardır. Kanunî Sultan Süleyman'ın; 

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" 

sözünde belirttiği gibi sadece sağlık nimeti, dünyaya 
değer bir devlettir.^' Bütün bunlardan ayrı olarak Allah, 
tabiaü bizim hizmetimize vermiştir. îşte Yüce Allah, biz
lere vermiş olduğu bütün bu nimetler karşılığında bizden 
şükür istemekte ve şöyle buyurmaktadır: 

« İ j j j k j J I j j k l s l j jjj^m "(Sizlere lütuflarda 
bulundum) O yüzden beni anın, ben de sizleri anayım. 
Bana şükredin, bana karşı nankörlük etmeyin. "^^ 

Yukarıdaki âyette Allah kendisine şükretmemizi em
retmektedir. Allah'a şükür söz ve fiille olur. Asıl şükür ise 
Allah'ı anmak, O'na kulluk etmektir. Allah'a ibâdet, 
O'nun nimetlerine karşı bir teşekkür ifadesidir. Şükür, 
nimetin artmasına, şükrün karşıtı olan nankörlük ise ni
metin elden gitmesine sebep olur. İnsan şükrettikçe Al
lah onun nimetini artırır, onun gönlüne kanaat ve huzur 
verir. Ama nankörlük eden insanın gönlü sıkıntıdan kur
tulmaz, nimeti de elinden gider. Nitekim Yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır: 

"Rabb'iniz size şöyle bildirmişti: "Andolsun şükredersiniz 
elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederse
niz azabım pek çetindir. "^^ 

Yukarıda zikrettiğimiz her iki âyette de küfür kavramı 
şükrün karşıtı olarak "nankörlük" anlamında kullanıl-

97) Muhibbî, Divân-ı Muhibbî, Osmaniyye Mat. İst, 1925, s. 212. 
98) eIrBakara, 2/152. 
99) İbrahim, 14/7. 
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100) Bkz., et~Taberî, a.g.e., II, 37; XIII, 186; el-Beydâvî, el-Kâdî Nâsıruddin, Envâru't-
Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl, Beyrut trs, I, 201; III, 156; el-Aİûsî, Ebu'l-Fadi 
Şihâbu'd-Din es-Seyyid Mahmud, Rûhu'l-Meânî, Beyrut trs, II, 19; XIII, 191. 

101) İbrahim, 14/28; Ayr. Bkz., el-AlÛsî, a.g.e., XIII, 218. 
102) en-NahI, 16/112; Ayr. Bkz., elAlûsî, a.g.e., XIV, 242. 

mıştır. Kur'ân-ı Kerim'de bu anlamda daha birçok âyet 
vardır. Nitekim İbrahim sûresinde Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: 

((jljJI j b ^ j â Ijl?-!j ijîs" Jil IjJJb j j i l l J l y )) 

"Baksanıza şunlara, Allah'ın nimetini nankörlüğe 
çevirdiler (O'nun verdiği nimete şükredecekleri yerde 
nankörlük edip inkâra saptılar), kavimlerini de helak yur
duna kondurdular. "^^^ 

"Allah şöyle bir kenti misal olarak anlattı: Güven 
içinde, huzur içinde idi; her yerden rızkı bol bol kendisine 
geliyordu. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, bu
nun üzerine (halkının) yaptıklarından ötürü Allah ona 
açlık ue korku elbisesini tattırdı."^^^ 

İnsan, karakteri gereğince, nimet görünce sevinir ama 
yaptığı hatalar yüzünden başına bir kötülük, kıtlık, sıkıntı 
gelince nankörlük eder, umutsuzluğa düşer. Allah'ın 
daha önce kendisine vermiş olduğu nimetleri unutur da 
O'nun hakkında kötü zanda bulunur. Nitekim âyette 
Yüce Allah: 

«jj^r Ol-j'i!( "Biz insana, bizden bir rahmet tattırdığımız za
man ona sevinir. Ellerinin (yapıp), öne sürdüğü işlerden 
dolayı başlarına bir kötülük gelirse, hemen insan nankör 
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103) eş-Şûrâ, 42/48; Ayr. Bkz., et-Taberî, a.g.e., XXV, 44; el-Kurtubî, a.g.e., XVI, 
47. 

104) el-İsrâ, 17/66, 67; Ayr. Bkz., et-Taberî, a.g.e., XV, 123; el-Kurtubî, a.g.e., X, 
291 . 

105) el-Ankebût, 29/66; Ayr. Bkz., et-Taberî, a.g.e, XXI, 13; el-Kurtubî, a.g.e., XIII, 
363 . 

(oîur)."^^^ 

# U-s-j İİI «üûai IJÂM] jk j l ^ diîjl j»^ j>ry. t5JJl 

'Y£y insan/arj, Rabb'iniz O'dur ki, nimetinden 
(paymızı) aramanız için gemileri denizde yürütür. Doğrusu 
O, size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı 
(boğulma korkusu) dokunduğu zaman O'ndan başka 
bütün yaluardıklarmız kaybolur. (Artık o zaman, Allah'tan 
başka kimseden yardım istemezsiniz. Çünkü O'ndan 
başka sizi kurtaracak kimse yoktur). Fakat (O) sizi kurtarıp 
karaya çıkarınca yine (Allah'ı bir tanımaktan) yüz 
çevirirsiniz. Gerçekten insan nankördür i "^'^'^ 

«OjJ*. ^ j - i lj<tt»Jj "Gemiye bindikleri zaman, dîni yalnız 
Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Fakat (Allah) onları 
salimen karaya çıkarınca hemen (O'na) ortak koşarlar ki 
kendilerine verdiğimiz (nimetler)'e nankörlük etsinler ve 
(şu geçici hayattan zevklensinler. Ama yakında (bunun 
sonunu) bileceklerdir." 

Daha öncede zikrettiğimiz gibi, küfrün asıl anlamı 
"nankörlük"tür. Bu kelime aynı manâda "insanın yaptığı 
işlerin boşa gitmeyeceği, insana yaptığı işlerin mutlaka 
karşılığının verileceği" anlamında da kullanılır: 

Zîra şu âyet buna açık bir şekilde delâlet etmektedir: 
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"Kim inanmış olarak iyi işlerden yaparsa onun 
çalışmasına nankörlük edilmez. Biz onun çalışmalarını ya-
zanlarız."^^^ 

b ) İmânın Z ı d d ı , İnkâr A n l a m ı n d a K ü f ü r 

Küfür kelimesi Kur'ân'da en fazla Allah'ın birliğini 
veya yüceliğini inkâr etmek anlamında kullanılmıştır. 
Kur'ân-ı Kerîm'de küfür kavramının bu manâda kul
lanımıyla ilgili pek çok âyet vardır. Şimdi birkaç âyette bu 
anlamı inceleyelim: 

"Ey kitap ehli, (gerçeği) gördüğünüz halde, niçin Al

lah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?" 

«İjjîf 'H\ 'p\ Ji J I . J S " oT '/is l İ A j Ji^ oüj» 

"Andolsun biz bu Kur'ân'da insanlara her çeşit mi
sali türlü biçimlerde anlattık, ama insanlardan çoğu, 
inkârda direttiler."'^^^ 

((İ)J:L-.JJ 'i^—İl ̂  t.^^ JT "inkâr edenler görmediler mi ki 

göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık ve her canh şeyi 

sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı?"^^° 

106) el-Enbiyâ, 21/94. 
107) Jeffery, a.g.e., s. 250. 
108) A H İmrân, 3/70. 
109) el-tsrâ, 17/89. 
110) el-Enbiyâ, 21/30. 
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111) el-Bakara, 2/28. 
112) Bkz, et-Taberî, a.g.e., I, 189; III, 309; XV, 159; XVII, 18 ez-Zemahşerî, Ebu'l-

Kasım Cârullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvil fi 
Vücûhi't-Te'vîl, Beyrut trs, I, 269; 436; II, 465. 

113) el-En'âm, 6/29, 30. 

"Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O 
sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na 
döndürüleceksiniz."^''^^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde açıkça görüldüğü gibi 
küfür kavramı bu âyetlerde imânın zıddı olarak inkâr etmek 
anlamında kullanılmıştır. 

"Dediler ki: 'Dünya hayatımızdan başka bir hayat yok
tur. Biz diriltilecek değiliz.' Onları Rab'lerinin huzurunda 
durdurulmuş iken bir görsen: (Allah) 'Bu gerçek değil 
miymiş?' dedi. Onlar dediler ki, 'Evet Rabbimiz hakkı 
için, gerçektir!' (Allah da): 'Öyle ise inkâr ettiğinizden do
layı azabı tadınl'dedi."^^^ 

jLio 01 jilâ ̂ j V l j ol^^-U-Jl j l^ t̂ iJl 4İI 01 I J J J ^ j l * 

«îjjiT Sfl OjJlkl Ji V^J ^ *A;rİ ĴJ 

"îşte cezaları budur. Çünkü onlar, âyetlerimizi inkâr 
ettiler ve: 'Biz kemikler ve ufalanmış toprak haline geldik
ten sonra biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?' dediler. 
Görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendileri
nin benzerlerini yaratmağa da kadirdir? Kendileri için, bir 
süre koymuştur, onda hiç şüphe yoktur (o süre dolunca 
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114) ei-lsrâ, 17/98, 99. 
115) er-Ra'd, 13/5. 
116) tzutsu, Kur'ân'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 173. 

mutlaka ölecekler veya dirileceklerdir). Ama zâlimler 
inkârda direttiler. 

jji î l j î * JüJfr ıjîs- lly- US" bit J ^ l ^ »^'j» 

"Eğer şaşacaksan, onlann şu sözlerine şaşmak lâzım: 
'Toprak olduğumuz zaman, biz mi yeniden yaratılacağız?' 
İşte onlar, Rab'lerini inkâr edenlerdir. Ve onlar, boyun
larında halkalar olan kimselerdir, onlar ateş halkıdır. On
lar orada ebedî kalacaklardır. 

İslâm'ın inanç esaslarından biri olan kıyamet öğre
tisi, insanlığı ilgilendiren önemli bir husustur. Yukarıda 
zikrettiğimiz son üç âyette geçen "küfür" kavramından 
maksat kâfirlerin bu öğretiyi bütünü ile saçma ve hayal 
mahsulü olduğunu söyleyerek kabule yanaşmamalarından 
ibarettir. Bunun "minnettarlık" şeklindeki duygusal tepki 
ile ilişkisi, varsa da çok azdır. Sorun, bu tür öğretiyi in
san aklının kabul edip etmeyeceği noktasında düğümlen
mektedir. Kâfirler, kıyamete inanma hususunda aklın ta
rafını tutup vahye kulak tıkamaktadırlar. Dolayısıyla öldük
ten sonra tekrar dirilme ve hesabı inkâr etmektedirler. 

Aşağıdaki vereceğimiz örnekler, küfür ve imân 
arasındaki temel anlamsal zıtlaşmayı, yani inanç kav
ramının zıddı olarak küfrü daha açık bir şekilde göster
mektedir: 
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"Kitap sahiplerinden çoğu, gerçek kendilerine bes
belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü 
sizi imânınızdan sonra küfre döndürmek isterler..."^^"^ 

"/man ettikten, Rasül'ün hak olduğunu gördükten ve 
kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkâr eden bir 
kavme Allah nasıl yol gösterir? Allah, zâlim kavmi doğru 
yola iletmez. "^^^ 

"inkâr edenler dediler ki: 'Biz ne bu Kur'ân'a, ne de 

bundan önce gelen (Kitap)lara inanırız. "^^^ 

4. Küfürle İlgili D iğer Kavramlar 

Buraya kadar küfr kavramını tafıiil etmeye çalıştık. Ne 
var ki, bu temel kavramı çevreleyen öteki kavramları ele al
madan tablo tamam olmayacaktır. Bu birbiri ile yakinen il
gisi bulunan kelimelerin teşkil ettiği kavramsal doku, 
küfrün semantik sahasını oluşturmaktadır. 

Esasında, küfür yalnızca Kur'ân'da olumsuz sayılan 
tüm dînî, ahlâkî değerlerin en şümullü kelime karşılığı ol
makla kalmamakta, aynı zamanda, tüm "olumsuz" nitelik
ler sisteminin merkezi görevini de yerine getirmektedir. 
Küfür'ün gerçek tabiatı, ancak sistemin bütününü teşkil 
eden diğer öğelerin tabiatinı tanımakla kavranabilir. İşte 
burada biz bu öğelerin semantik tahlilini yapmaya 

117) el-Bakara, 2/109. 
118) Al-i İmrân, 3/86. 
119) Sebe', 34 /31 . 
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çalışacağız. Burada ele alacağımız anahtar terimler 
şunlardır: (a) İlhâd, (b) Cühûd, (c) Fücur ve Fâcir, (d) Fısk 
ve Fâsık. 

a) İlhâd: ( i W l ) 

İlhâd kelimesi Arapça "Le-Ha-De " f i i l kökünden 
gelmekte olup, bu fiilin if'âl babındaki mastarıdır. İlhâd 
kelimesi lügatte, "maksut olandan sapmak, bir şeye mey
letmek" anlamına gelmektedir. 

İbnü's-Sikkît; "Mülhîd, haktan sapan ve kendisinde 
hak namına bir şey bulunmayan bir şeye girmektir. Nite-

kim, J^j JJOJI ^/JC^\ Jİ Dinde bâtıla saptı ve haktan mey
letti'denilir, demektedir.Dil âlimlerinden olan Ebû 
Amr da; "İlhâd, doğruluktan sapmak ve ondan ayrıl
maktır. Kabirde kazılan 'lahd' de, bu manâdadır" 
demiştir. 

İlhâd kelimesi, "Allah'ın varlığına ve birliğine inanma
mak gerçek itikattan sapmak, inanç bozukluğu, iti-
katsizlik, dinsizlik" gibi manâlarda kullanılmaktadır. 

120) Bkz., İbn Faris, a.g.e., V, 236; er-Râğıb, a .g .e , s. 676; İbn Manzûr, a.g.e., III. 
348; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, II, 492; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara 
1988, li, 353. 

121) İbn Manzûr, a.g.e., a.y.; ez-Zebîdî, a.g.e., a.y. 
122) er-Râzî, et-Tefsirü'I-Kebir, XV, 71. 
123) etTaftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 189. 



52 • K U R ' Â N S E M A N T İ Ğ İ 

124) el-A'râf, 7/180. 

125) er-Râzî, et-Tefsiru'l-Kebîr, XV, 71. 

Peygamber (sav)'den geldiği kesinlikle bilinen şeyler konu
sunda, Peygamber'i yalanlamayı da bu kelime kapsamak
tadır. Yüce Allah: 

«OJUJÇ Ijilk"!* "£n güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na 

onlarla (o güzel isimlerle) duâ edin ve O'nun isimleri 

hakkında eğriliğe sapanları bırakın; onlar paptıklarmm ce

zasını çekeceklerdir"^^"^ buyurmaktadır. 

Bu âyette, Allah'ın sıfatlarında "ilhâd" söz konusu 
edilmektedir. Muhakkik âlimler, "Allah'ın isimleri husu
sunda da 'ilhâd' üç türlüdür" demektedirler: 

a) Allah'ın mukaddes ve tertemiz isimlerini, Allah'tan 
başka varlıklara vermek ve onlar için kullanmak... Meselâ, 
bu, kâfirlerin, putları "ilâh" olarak adlandırmaları gibidir. 
Onların, putlarını Lât, Uzza ve Menât diye adlandırmaları 
da böyledir. Lât, İlâh'dan; Uzza, Aziz'den ve Menât da, 
Mennân kelimelerinden türetilmiştir. 

b) Allah'ı kendisiyle isimlendirilmesi caiz olmayan; 
isimlerle isimlendirmek... Bu da, Allah'ı, "Mesih'in ba
bası" diye adlandıran kimsenin adlandırmasıdır. 

c) Kulun, Rabbini, manâsını bilmediği ve medlulünü 
tasavvur edemediği şeylerle zikredip anmasıdır. Çünkü 
böyle lafızların medlulü, çoğu kez, Allah'ın celâline uygun 
ve lâyık olmayan bir durumu ifade eder. İşte bu üç kısım, 
Allah'ın isimleri hakkındaki ilhâddır.^^^ 

Bundan başka, ilhâd kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de şu 
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âyetlerde kullanılmıştır: 

«Cıy» ̂ O L J IJLaj ^^*^ı 4JI OjO^L t5-İJİ İJL-J. • •» "Hak'tan 

saparak kendisine yöneldikleri adamın dili a'cemi 
(yabancıdır, açık değildir), bu ise apaçık Arapça bir di/-

«ĵ Jl olifr 4ÎJj (»Itj iUJU AJijjjAj}) "Kim orada (böyle) 

zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı bir azap 

tattırırız." 

« . . . oj-i^ *i UJUI J öjXJ>XL jjöJt 01» "Ayetlerimiz hu

susunda doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz..."^^^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde ilhâd, "doğrudan, 
haktan eğriye meyletmek" anlamında kullanılmıştır. 
Katâde ve bazıları Fussilet süresindeki ilhâdın "küfür ve 
inat" anlamında kullanıldığını söylemişlerdir. ^̂ ^̂  Doğrudan 
sapana "mülhid / Ji»JU" denir. Haktan bâtıla sapana da 
örfte mülhîd denmiştir. 

Netice olarak ilhâd lafzı, îslâmî bir aslın inkârından, 
bütün İslâm'ı inkâra kadar geniş bir anlamda kul
lanılmıştır. Allah'ın sıfatlarında ve fiillerinde, şirk koşmak 
da ilhâd olarak isimlendirilmektedir. 

b ) Cühûd: ( ' ^ j ^ ) 

Cühûd kelimesi Arapça "Ce-Ha-De ^s^>r" fiil kö-

126) en-Nehl, 16/103. 
127) el-Hac, 22/25. 
128) Fussilet, 41/40. 
129) el-Kurtubî, a.g.e., X, 178; XII, 34; XV, 366. 
130) İbn Kesir, tbâdü'd-Din Ebu'l-Fidâ İsmail, Tefsiru'l-Kur'âni'lAzîm, Beyrut 1984, IV, 

102. 
131) Ateş, Yüce Kur'ân'm Çağdaş Tefsiri, VIII, 142, 
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künden gelmekte olup, mastardır. Lügat manâsı, "bilerek 
inkâr etmek, itiraf etmemek" demektir. İkrarın 
zıddıdır. Ayrıca "hayrı, yağmuru ve geliri az, rahmet ve 
bolluktan nasipsiz" anlamına da gelir. ^ '̂̂  

Cühûd kelimesi, Kur'ân-ı Kerîm'de 12 yerde fiil ki
pinde geçmektedir. Bu âyetlerde "inat ve kibirden dolayı 
Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar etmemek, âyetlerini ve 
mucizelerini inkâr etmek" anlamında kullanılmıştır. 
Örneğin en-Neml sûresinde: 

((jjJl-ÜI Â İ U . IJL$ jiajlj Ijlcj IJlfc ,̂gM.aıl l̂ j ljA?«i>-j)) 

"\J\cdan\ar\, onları(n doğruluğuna) kanaat getirdiği 
halde, sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları inkâr 
ettiler. Bak işte o bozguncuların sonu nasıl o/du."^®^ 

((OjJLj>u?jiiloLjûjjruJUaJl^j...)) "Fakat O zâlimler bile 

bile Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar. "^^^ „ 

i ö j l u ^ İli obû IJ>\S dLİjI dUls')) "işte Allah'ın 

âyetlerini kasden inkâr edenler de (haktan) böyle 
çevriliyorlardı." 

Uîbb Ijil-fj... 9 "Bizim âyetlerimizi de kasten 

inkâr ediyorlardı. "^^^ 

Bu âyetlerde geçen "cühûd", açıkça görüldüğü gibi, 
"bilerek inkâr etmek" anlamında kuUanılmışür. 

132) el-Cevherî, a.g.e., II, 451; el-Firûzâbâdî, a.g.e., s. 345; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, II, 
312. 

133) İbn Manzûr, a.g.e., 1, 403. 
134) el Cevherî, a.g.e., II, 452; İbn Fâris, a.g.e., I, 425; ez-Zemahşen, Esâsu'l-Belâğa, 

Beyrut 1979; s. 83; İbn Manzûr, a.g.e., a.y. 
135) en-Neml, 27/14. 
136) el-En'am, 6/33. 
137) el-Mü'min, 40/63. 
138) Fussilet, 41/15 . 

file:///J/cdan/ar/
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139) el-Kurtubî, a.g.e., XIII, 163. 
140) Bkz., el-Kasas, 28/39. 
141) İbn Fâris, a.g.e., IV,. 475; er-Rağıb, a.g.e., s. 561. 
142) el-Kamer, 54/12. 
143) el-Kehf, 18/33. 

Müşrikler, Kur'ân'ın uydurma ve sihir olmadığına 
kalpleriyle inandıkları halde, sırf inat ve tekebbürlerinden 
dolayı inkâr ettiler. Bu, Allah'a ve O'nun elçisine karşı i-
nattan gelen taşkınlık ve direnmedir. Çünkü Yüce Al
lah, kibir ve inattan dolayı Allah'a imân etmeyen Firavn ve 
askerlerini taşkın bir topluluk olarak tanıtmaktadır, i'*^ 

Netice olarak diyebiliriz ki, cühûd, Allah'ın varlığını 
ve birliğini bildiği halde, çevrenin baskısı ve geçici men
faatlerden dolayı bilinçli, şuurlu, bir inkâr ve yalanlama ile 
Hakk'ı örtmektir. Allah'ın varlığını, birliğini ve O'nun 
âyetlerini tasdik ve ikrar etmekten kaçınmaktır. 

c) Fücur ve Fâcir: (jyyi j j^si ) 

Fücur ve fâcir kelimeleri "Fe-Ce-Ra jyi" fiilinden gelir 

biri mastar, diğeriyse ism-i faildir. "Fâcir yr^i" kelimesinin 

çoğulu "füccâr jU i ve fecara « ş e k l i n d e gelmektedir. 

Fecera f^, "bir şeyi genişliğine yardı" demektir. "Feccera 

" da hemen hemen aynı anlam ve kullanışta olup, 

"infecera ve tefeccera ->>»ij " şekilleriyse; "yarılmak, 

açılmak" anlamındadır. '̂̂ ^ Nitekim Yüce Allah bu anlam

da: , 
«j J °jîjJ Js. M Ujl* U^j)) "Yeri kaynaklar 

halinde fışkırttık. (Göğün ve yerin) sulan, takdir edilmiş 
bir işin olması için birleşti. "^'^^ 

«Ij-^ UjjpJjj): "... Aralarında bir de ırmak 
akıtmıştık. "^'^^ 
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i. .l^ijis. SiiA^Ci_f%^\ iJUfl*; o j ^ l liÂâ...» 

"Asanla taşa vur, demiştik. Bunun üzerine taştan on 
iki göze fışkırmıştı... "^"^^ 

( ( A i A jj^asj U) âjü>J-l Olj...)) "... Çünkü öyle taş 
var ki, içinden ırmaklar fışkırır..."^'^^ 

Daha sonra bu kelime ( j^ l ̂  Ijjs^i jr^n ) "haktan 
vazgeçip yan çizmek, sapmak" anlamında kullanılmıştır.^'*' 

Fücur, küfüre açılan kapıdır ve fâcirin yaptığı işlerle 
kâfirin yaptıkları birbirinden farklı değildir; şu kadar ki, 
kelimenin dar, yani "ahlâksızlık yapmak, hiçbir kötülüğü 
işlemekten çekinmemek" anlamıyla her kâfirde fücurun her 
şekli bulunmayabilir, fakat mü'min hiçbir zaman fâcir ola
maz, çünkü fücur küfrün kardeşi ve yandaşıdır. 

"Yüzler de var ki o gün tozlanmış. Onları karanlıklar 
bürümüş. îşte onlar kâfirler, fâcirler (Hak'tan sapan-
lar)dir."^^^ 

144) el-Isrâ, 17/90-91. 

145) el-Bakara, 2/60. 

146) el-Bakara, 2/74. 
147) el-Cevherî, a.g.e., II, 778; İbn Faris, a.g.e., IV, 475; tbn Manzûr, a g.e I! 

1053. 
148) Abese, 80/40-42. 

((I js?*İj" [^'^9' J^LISI ^-ifrj 

"Dediler ki: 'Yerden bize bir göze fışkırtmadıkça sana 
inanmayız!. Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden 
oluşan bir bahçen olmalı, aralarından ırmaklar fışkırtma
ksın.!"^'^ 
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149) el-Mutaffifîn, 83-7-12. 
150) el-İnfitâr, 82/14. 
151) et-Taberî, a.g.e., XXX, 89. 
152) el-Kıyâmet, 75/5-6. 

( ( . . . j : ; ^ s ^ - i ( _ ^ j l > v j s J l o l s f OI^ÂS"» "Hayır, doğrusu sapanların 
yazısı Siccîn (aşağı zindan)dadır. Siccîn'in ne olduğunu 
sen nereden bileceksin? Yazılmış bir kitaptır. (Hakk'ı) ya
lanlayanların vay haline o gün!. Onlar ceza gününü yalan
lamaktadır. Onu, ancak saldırgan, günaha düşkün kimse 
yalanlar." ^'^^ 

Yukarıdaki âyetten de anlaşıldığı gibi, yalanlayanlar 
ve kâfirler daha çok haramlara batmış, günahkâr, 
saldırgan kişilerden olur. Böyleleri, imândan çok küfrü 
tercih etmekte ve yaşantıları kendilerini imân etmekten 
alıkoymaktadır. Şu halde, fâcir kâfirden çok, küfre varan 
veya imâna götürmeyen amellerde bulunan demektir. 
Fâcirler de nihayette imân etmemekte ve cehenneme 
atılmaktadırlar: 

((j,,M„ .-n—r jl—i>«—flll Olj» "Fâcirler de yakıcı ateş 
içindedirler. "^^^ Bu âyette füccâr, ebrâr (hayır sahipleri)ın 
zıddı olarak kullanılmaktadır. Bu âyette "füccâr"la kâfirler 
kastedilmektedir. 

«ÎUUâJl ^jj OUl * A4UI j>tÂj ı3U~i*!Ît Jüji Jj)) 

"Fakat insan, devamlı suç işleyerek ilerisini de berbat 
etmek ister. (Durmadan) 'kıyamet günü ne zaman?' diye 
sorar."^^^ 

Bu âyette «*«UI _fxÂJt "önündeki hayatı berbat etmek' 
ifadesi değişik şekillerde yorumlanmıştır. Daha çok 
"fücûr'la geleceğini mahvetmek, günah işleyip tevbe ede
rim umuduyla günahlara devam edip gitmek" anlamı veril-
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mistir. Bunu Toshihiko îzutsu, "kıyameti inkâr etmek" 
şeklinde anlam vermektedir ki, "kıyamet günü ne zaman?" 
diye sormasından böyle bir sonuca varmaktadır.^^'* Oysa 
âyetten de anlaşıldığı gibi, "kıyamet gününün inkârı" 
"fücur" değildir, fücurun bir sonucudur; yani kıyamet 
kopmaz, öldükten sonra hesap yok, hani ne zaman kopa
cak zanlarıyla fücur olan işlere devam ederek kişinin dur
madan kötü işler yapması, her gününü fücurla 
geçirmesidir. Elbette bu tür kişilerden imân beklenemez 
ve elbette böyleleri yaptıklarından hesap vereceklerine 
inanmayacaklar veya inanmak istemeyeceklerdir. Çünkü 
fücurlarından vazgeçmek onlar için çok zordur. 

d) Fısk ve Fâsık: ( j j - i ) 

Fısk Arapça "Fe-Se-Ka " j - ^ i " fiil kökünden mas
tardır. Câhiliyye döneminde, daha ziyade bitkiler ve hay
vanlar için kullanılan bir kelimedir. Kabuklu yemişler için 
"kabuğundan çıkmak" veya hayvanlar için "deliğinden 
çıkmak" anlamında kullanılmıştır. Deliğinden çıkıp zarar 
verdiği için fareye "füveysık/ J ^ - J J - İ " denilir. Çoğulu 
"fevâsık/ J - . I J - İ " şeklindedir. Ayrıca fısk kelimesi, 
"Allah'ın emrini bırakıp, Allah'a isyan edip, doğru yoldan 
ayrılmak" anlamında da kullanılmıştır. İbnü'l-Arabî, 
câhiliyye şiirinde fâsık kelimesinin bu anlamda kesinlikle 
işitilmediğini söylemektedir. 

Kur'ân-ı Kerîm'de Kehf sûresinde: 

153) el-Ferrâ, Ebû Zekerya Yahya b. Ziyâd, Meâni'l-Kur'âh, Beyrut 1980, III, 208; el-
Kurtubî, a.g.e., XIX, 95. 

154) İzutsu, Kur'ân'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 220. 
155) el-Cevherî, a.g.e., IV, 1543; er-Râğıb, a.g.e., s. 572. 
156) İbn Minzûr, a.g.e., II, 1095. 
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"Meleklere: 'Adem'e secde edin!' demiştik, secde et
tiler, yalnız İblis (etmedi). O cinlerdendi, Rabbinin emrin
den (dışarı) çıktı..."^^^ âyetinde açıkça görüldüğü üzere, 
fısk kelimesi "itaattan dışarı çıkmak" anlamında kul
lanılmıştır. 

Fahruddin Râzî: "Fısk; zararlı olan bir çıkıştır. Yaş 
hurma kabuğundan çıkhğı zaman ' ÜejS ci—â ' denilir. 
Şeriat dilinde fısk, Allah'a itaat etmekten çıkıp, Allah'a 
karşı isyan etme haline girmekten ibarettir" diyerek, 
meseleyi izah etmektedir. 

Kavramın temel lügat anlamını böylece belirttikten 
sonra, şimdi de fısk ve fasıkın Kur'ân'da nasıl kul
lanıldığına bakalım: 

a) Kur'ân'da fısk kelimesi küfür ile anlamdaş, imânın 
da zıddı olarak kullanıldığı olmuştur; örneğin Bakara 
sûresinde «üjJ—ıLalI 'İS L « j O U - J oUl diJl ÜJJİ J—âJj ı 
"Andolsun, sana apaçık âyetler indirdik, O'nları yoldan 
çıkmışlardan başkası inkâr etmez. "^^^ 

«oy^yı ^'^\j ö jiAp ^ ^ oıö J A ! J3J )) 

"... Eğer Kitap Ehli, inanmış olsaydı, elbette kendile
ri için iyi olurdu. Onlardan inananlar da var, ama çokları 
yoldan çıkmışlardır. "'^^ 

F ^ I J J S >Ujl ĵ ajJjJul U 4JI Jjjl L>j j ^ l j J i b Oji«jj IjJlT jJj» 

« ( I ) " E ğ e r Allah'a Peygamber'e ve ona indirilene inan-
salardı. O (İnkâr ede)nleri dost tutmazlardı. Ama onlardan 
çoğu yoldan çıkmış insanlardır. "^^^ 

157) el-Kehf, 18/50. 
158) er-Râzî, et-Tefsiru'l-Kebir, III, 91. 
159) el-Bakara, 2/99. 
160) Al-i İmrân, 3/110. 
161) el-Mâide, 5 /81 . 
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((OjÂuUJl d i ü j l i dJÜİ a * j j i S ' j ^ j . . . » "... Kim(ler) bundan 

sonra da inkâr ederse işte onlar, yoldan çıkanlardır."^^^ 

« D j i - u H U - ı l î ö\S ̂  l i o j < O l T j - j t » " H i ç inanan kimse, 
(imândan çıkan) fâsık gibi olur mu? Bunlar bir olmazlar 
(elbet)." 

Yukarıda zikretmiş olduğumuz âyetlerde açıkça 
görüldüğü gibi fısk küfürle anlamdaş ve imânın zıddı ola
rak kuUanılmışür. 

. b) Bazen Kur'ân'da fâsık kelimesinin müşrikler ve 
münafıklar için de kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin 
Tevbe sûresinde: 

^ \ j i b L^I^J Sil I j - i J I j ^ S Ç İ t I j j ^ j k i 0 1 j ULS» 

« O j _ i - . l i ( » A J L T I J "Evet (Allah ve Rasulü yanında 

müşriklerin) nasıl (ahdi olabilir?). Eğer onlar size galip 
gelselerdi, sizin hakkınızda ne and ne de andlaşma 
gözetmezlerdi. Ağızlarıyla sizi razı ederler, fakat kalpleri 
(sizi) istemez. Çokları da yoldan çıkmışlardır."^^ 

((,jrÂ-jlİ Ujî ̂  ^ \ JJsj jl I t j k IjÂÂJ\ Jİ» 

"De ki: ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin; 
sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz (fâsık) yoldan 
çıkan bir kavimsiniz!. "^^^ 

< J j j * J I ^ » İ J j ^ J ^ , X i J U O j y b , j ö » y (».^.Jaju O U â U j l j O j Â İ b J I ) ) 

« O j Â ^ U İ I ^ j r v â J U j l 01 <û)l I j > J f t ^ O j l 'ÖYPJÜ,^ 

162) en-Nur, 24/55. 

163) es-Secde, 32/18. 

164) et-Teube, 9/8. 

165) et-Tevbe, 9/53. 
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166) et-Tevbe, 9/67. 
167) el-Münâfıkûn, 63/6 . 
168) el-isrâ, 17/16. 
169) elAhkâf, 46/35 . 
170) es-Secde, 32/20. 

"Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinden-
dir. Kötülüğü emreder, iyilikten meneder ve ellerini sıkı 
tutarlar. Allah'ı unuttular, O da onları unuttu. 
Münafıklar; işte yoldan çıkanlar onlardır."^^^ 

f j^l t̂ -̂ jSî iiıl Dİ ili JİAJ °J JIK^ °jj o J I » S ^ \ FJŞT. )) 

«üjl-yi "Onlara (Allah'tan) mağfiret dilesen de, dilemesen 
de onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. 
Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu yola iletmez. "^^'^ 

Fısk helâka sebeptir ve fâsıklann yeri cehennemdir: 
laüJ>Jİ ^lit J;>ıi IjJ IjÂ-ü dUl̂ i ö\ t i j i Tilj» 

«îĵ M "Biz bir ülkeyi helak etmeyi istediğimiz zaman onun 
varlıklılarına emrederiz orada fısk yaparlar, böylece o 
ülkeye (azap edeceğimiz hakkındaki) sözümüz hak olur, 
biz de orayı darmadağın ederiz. "^^^ 

«Ojj^-ıUll ^jâJni d% JfJ))"yo/dan çıfcmış topluluktan 
(fâsıklardan) başkası helak edilir mi?."i69 

((t)JJİ^ AJ j^S;^ IŞJI\ jU! o l İ P 1 jâji 

"Yoldan çıkanların (fâsıklar) barınacakları yer de 
ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri 
çevrilirler ve onlara: 'Yalanlamakta olduğunuz ateş 
azabını tadın'denir."^''^ 

c) Fısk, Kur'ân'da Allah'ın iradesine ters davranışta 
bulunmak, bir yasağı çiğnemek yahut da bir emri yerine 
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171) İzutsu, Kur'ân'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 216. 
172) el-Bakara, 2/282. 
173) el-En'âm, 6 /121. 

getirmemek anlamında da kullanılmıştır. Allah'ın iradesine 
zıt davranışlarda bulunmak, Kur'ân-ı Kerîm'de sık sık en 
çetin cezayı gerektiren hsk olarak lanetle anılmaktadır. 
Zaman zaman bu bir adım daha ileri gitmekte ve o zaman 
fısk, duyulan ilâhî tiksintiye işaret gibi görünmektedir.*'* 

Daha önce zikrettiğimiz Kehf sûresi 50. âyeti, fışkın 
bazı durumlarda, "Allah tarafından emredilenin yerine 
getirilmemesi" anlamında kullanıldığını bize açık bir 
şekilde göstermektedir. Aşağıdaki âyet ise yasak olan bir 
şeyi yapmakla ilgilidir: 

((^ i . ^ JSO AUIJ <U1I |»5UJUJJ AIıHJİÎIJ 

"... Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana 
da asla zarar verilmesin. Eğer (bir zarar) yaparsanız, bu 
kendinize kötülük olur. Allah'tan korkun, Allah size 
öğretiyor Allah herşeyi bilir. "^^^ 

Allah'ın yasakladığı doğal olarak, çirkin, tiksindirici 
bulduğu demektir. Bu yüzden bazan fısk "Allah katında 
hiç makbul olmayan bir iş" manâsına da çok yaklaşır. 
Kur'ân'da (kehânet okları ile oynanan bir çeşit kumar 
olan) meysir ile Allah'tan başkasına adanan hayvanlardan 
yemek, lûtîlik, ifürâ vb. fısk ismi ile anılmaktadır. 

« . . . AJ\J 4_k Jil ^ \ / J Ü ^ U-» IjAi \3 "^J 9 "(Kesilirken) 

üzerine Allah'ın adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin!. 
Çünkü o(nu yemek), yoldan çıkmaktır..."^^^ 
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174) el-Ankebût, 29/34. 

175) en-Nur, 24/4 . 

«öjL^ I j j lT UJ frU~Jl Ij^rj SĴ ÂJI «JLa JAI JS- Ö^JIA UI » 

"Biz bu (Sodom) şehri halkının üstüne (livâta sure
tiyle) fısk işledikleri için gökten bir azap indireceğiz. "^'^'^ 

"Namuslu kadınlara (zina suçu) atıp da sonra (hu 
suçlamalarını ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksen 
değnek vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul et
meyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir."^^^ 

Netice olarak diyebiliriz ki, Arapça lügatte genellikle 
bitki ve hayvanlar için "bir şeyden çıkmak" anlamında kul
lanılan "hsk" kelimesi Kur'ân'ın semantik ağı içerisine 
girdiğinde yeni bir anlam kazanarak "doğru yoldan sap
mayı ve Allah'ın yasakladığı fiillerde bulunmayı" ifade 
eden bir kavram haline gelmiştir. Fısk kavramı Kur'ân-ı 
Kerîm'de küfür ile anlarndaş, imânın zıddı olarak kul
lanıldığı gibi, bazen müşrik ve münafıklar için de kul
lanılmıştır. 
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176) Jeffery, a.g.e., s. 185. 
177) el-Cevherî, a.g.e., IV, 1593; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, VII, 148. 
178) Bkz., el-Cevheri, a.g.e., IV, 1593; İbn Fâris, a.g.e., III, 265; er-Râğıb, a.g.e., s. 

380, 381; İbn Manzûr, a.g.e., II, 306. 
179) er-Râğıb, a.g.e., s. 381; Jeffery, a.g.e., s. 185; Elmahlı, a.g.e., II, 770. 

C. Ş İ R K K A V R A M I 

Küfrün semantik alanma giren kelimelerden biri de 
şirkür. Kur'ân'a göre "eş, ortak koşmak" anlamına gelen 
şirk, küfrün en karakteristik tezahürlerinden biridir. Do
layısıyla bu kavramın da tahlilini yapmamız yerinde olur 
kanaatindeyiz. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n Şirk Kavramı 
Şirk, Arapça "Şe -Ri -Ke / i i j-i " fiil kökünden mas

tardır. "Şe-Ri-Ke" "ortak oldu"'demektir. Aynı kökten 
gelen "şirket / ÂTj-a " "ortaklık" anlamına gelir. İki veya 
daha çok kimsenin maddî ve manevî alandaki or
taklıklarına "şirket" veya "müşareket" denilir. Bu manada 
şâir en-Nâbiğa şöyle demiştir: 

"Kureyş'e sadece neseplerinde, korku ve saygılarında 

ortak olduk."^^^ 
Bu fiilin dörtlü if'âl babındaki şekli olan "eşrake/ 

^jiis" "ortak tanımak, ortak koşmak" anlamına gelmekte
dir. Bu babın ism-i faili olan "müşrik" de "ortak koşan" 
demektir. 

Müşrik; ortak koşan, açıktan Allah'ın ortağı oldu
ğunu söyleyen veya gizli olarak Allah'ın ortağı olduğuna 
inanan, birçok ilâhı O'na ortak eden kişiye verilen isim
dir. 

Dînî anlamda şirk; Allah'ın ortağı olduğunu kabul et-
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mek ve yaptığı ibâdetine başkalannı da ortak yapmak de
mektir. Bu da putlara, ağaçlara, hayvanlara, kabirlere, 
göksel cisimlere, tabiat kuvvetlerine, rûhânî varlıklara ve 
insanlara ulûhiyyet vererek tapınmaktır. 

Şirk, mutlak inkâr anlamında da kullanılır. Çünkü 
Allah'a ortak koşmada tapmak şart değildir; hatta 
ulûhiyyette Allah'a denk bir varlığın olduğuna inanmak, 
mutlak şirktir. Çok ilâha inanmak olan politeizm şirkin en 
belirgin şeklidir. 

Genel bir tanımla şirk; Yüce Allah'ın ulûhiyyetinde 
sıfat Ve fiillerinde, eşi ve ortağı bulunduğunu kabul et
mektir. 

Şirk, insanın iç âleminden dış dünyaya doğru uzanan 
geniş alanda Allah'ın varlığına ve birliğine şehâdet eden 
bütün olguları ve belgeleri görmezlikten gelerek Hakk'a 
karşı duyarsız olmanın. Yaratan ve yaratılanı karıştırmanın 
ve bu tutumdan gelen davranış bozukluklarının karan
lığında gafletle yürümenin en belirgin ismidir.ı^'* 

2. Kur'ân-ı Kerîm'de Şirk Kavramı 

Kur'ân'da şirk kavramının hangi kiplerde kul

lanıldığını incelediğimizde, şirk kavramının " iJ^Î " fiilinin 

değişik kipleri halinde 72 yerde kullanıldığını görürüz. 

Bunlardan mâzî (geçmiş zaman) kipinde gelenler ise; 

180) et-Tabbâra, Afif Abdullah, Rûhu'd-Dîni'l-lslâm, Beyrut 1978, s. 97. 
181) Girîdî, Sırrı, Nakdül-Kelam fi Akâidi'l-islâm, tst. 1324, s. 245. 
182) Elmalılı, a.g.e., 11, 770. 
183) Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsîru Rûhi'l-Beyân, İst, 1389, 1, 78; Kılavuz, Ahmed 

Sâim, İman ve Küfür Sınırı, İst, 1982, s. 60; Walther-Bjorkman, "Şirk mad.", 
İslâm Ansiklopedisi, M.E.B, İstanbul 1979, XI, 566. 

184) Macit, Nadim, Kur'ân ve Hadise Göre Şirk ve Müşrik Toplumu, Konya 1992, s. 
18. 
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185) Abdülbâkî, Muhammed Fuad, el-Mu'cemü'l-Müfehres li Elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm, 
Beyrut 1945, s. 379-381. 

186) Jeffery, a.g.e., s. 185. 

187) Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, 1, 381. 

«L^ysl - - ci'j^l - Ij^y.! - .îJĵ l)) şeklindedir. 

Muzârî (geniş zaman) kipinde gelenler ise; 

((iJjA! - - i)j-i3 - 4>^r^ <^j^jAı - ^ R ^ . » şeklindedir. 

Emir kipinde de " ^ " şeklinde gelmiştir. 

Şirk şeklinde mastar olarak 5 yerde, ism-i me f ûl ola-

rak "şerîk / ki^^ " şeklinde 3 yerde, "şerîk" kelimesinin 
Jl , , j 

çoğulu "şürekâ / »IS'jJ " şeklinde ise 37 yerde gelmiştir. 

"Müşrik/ I ^ Y ^ " şeklinde fail ismi olarak 2 yerde, bu
nun çoğulu "müşrikûn / bjS"^ " şeklinde ise 42 yerde 
geçmektedir. 

"Müşriketün / » T j ^ " şeklinde de 2 yerde ve bunun 
' fi , o Jl 

çoğulu "müşrikât / olTj- i j " şeklinde ise 3 yerde 
geçtiğini görmekteyiz. 

"Eşrake / ^ j - i î " fiili Kur'ân'da, Allah'a ortak koşmak 
anlamında, yani (çok tanrıcı anlamında) kullanılmaktadır. 
Müşrik kelimesi ise putperest "Allah'a ortak koşan kim
se" anlamındadır.*®^ 

Kur'ân-ı Kerîm, müşrik tâbiri ile, ilâhî bir kitaba sahip 
olmayan, Allah'a inanmakla beraber başka tanrılara da ta
pan kimseleri kastetmektedir. Örneğin şu âyetlerde 
bunu açıkça görmekteyiz: 

«• . («^j "Kitap ehlinden olan kâfirler de, puta tapanlar da 
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size Rabb'inizden bîr hayır indirilmesini istemezler... "^^^ 

«jşfj-ijl "İbrahim ne Yahudî, ne de Hristiyan idi; O, dos
doğru bir Müslümandı. (O putlara tapmak suretiyle) Al
lah'a ortak koşanlardan da değildi. "^^^ 

((. . . ÂALÜI ^JJ ^ \ 

"inananlar, yahudiler, sabiîler, Hristiyanlar, Mecijsiler 
ve (Allah'a) ortak koşanlar... Allah, kıyamet günü bunlar 
arasında hüküm verecek (haklıyı haksızı ortaya 
çıkaracak)tır..."^'^^ 

((. . . J j T j ^ l ıjfi^iJtSs. jjJÜI J \ <Üj-jjj AÎıI 4«.I^)) 

"Allah ve Rasûlünden, andlaşma yaptığınız müşriklere 
ihtardır..."^'^^ 

« . . . Ojf j.iyjl UJI IJİOI J J İ İ I l̂ jl b)) 

"Ey inananlar, (Allah'a) ortak koşanlar pisliktir... "^^^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde geçen "müşrik" keli
mesinden putlara tapanlar kastedilmektedir. 

Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır: 

« . . . ^ j j JLF- o l f I S l j » "Allah'a ortak koşan 

kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, evlenmeyin... "^'^'^ 

188) el-Bakara, 2/105. 
189) Al-i İmrân, 3/67. 
190) el-Hac, 22/17. 
191) et-Tevbe, 9 / 1 . 
192) et-Tevbe. 9/28. 
193) Bkz., et-Taberî, a.g.e., 1, 474; III, 306; IV, 6; X. 61 ; XVII, 129; er-Râzî, et-

Tefsiru'l-Kebir, XVI, 24; el-Kurtubî, a.g.e., XII, 23. 
194) el-Bakara, 2 /221. 
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Alimler, bu âyette geçen "müşrikât / oIS'j-iv." tabirin

den, sadece puta tapanlarm mı, yoksa kitap ehlinin kâfir

lerinin de mi kastedildiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. 

Bu husustaki görüşleri başlıca iki grupta toplayabiliriz: 

1- Bazı âlimler, "müşrik" lafzının kitap ehlinin 
kâfirlerini de içine aldığı görüşündedirler. Bu görüşlerine 
delil olarak da şunları söylemişlerdir: 

a) Yüce Allah: 

"Yahudiler: "Uzeyr, AUah'm oğludur" dedi; Hris-
tiyanlar da, "Mesih, AUah'm oğludur" dedi..."^"^^ buyur
muş, sonra da bu âyeti takip eden âyetin sonunda, 

«OjJ'j~ij LuP A J t ) "Allah, onların ortak koştukları 
şeylerden münezzehtir"^"^^ demiştir. Bu âyet, Yahudi ve 
Hristiyanlann müşrik oldukları hususunda açık bir delil
dir. 

b) Yüce Allah: 

a...2^ dJü M 'h\ \ jJ\î ^^ill 'j^ OÎJ 9 

"Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler elbette kâfir 
olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek Tanrı vardır, başka Tanrı 
yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan 
inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır"^'^'^ buyurmuştur. 
Bu âyet, Hristiyanlann teslis (üçleme) inancına sahip ol
duklarını göstermektedir. Bu da bir şirktir. Dolayısıyla on
lar müşrik olmuşlardır: 

195) el-Tevbe, 9/30. 
196) et-Tevbe, 9 /31 . 
197) el-Mâide, 5/73. 
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198) en-Nisâ, 4 /48 . 
199) er-Râzî, et-Tefsiru'l-Kebir, VI, 56; X, 123, 124. 
200) Müslim, a.g.e., K. Cihâd (32), bâb: 2, nr. 3, (II, 1357). 
201) er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, VI, 57. 

c) Yüce Allah; 

« . . . s-liü j J dJJi ö)i \j> JIÂJJAJ iJjJü ö\ jüti'İ ^\ Oh) 
"Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bun

dan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da 
gerçekten büyük bir günah işlemiştir"buyurmuştur. Bu 
âyet, şirkin dışmdaki günahların, Allahu Teâlâ'nm bağış
layacağına delâlet etmektedir. Eğer Yahudi ve Hri.stiyan-
ların küfürleri şirk olmasaydı, bu âyete göre Allahu 
Teâlâ'nın onları da affetmesi gerekirdi. Bu böyle ol
madığına göre Yahudi ve Hristiyanların küfürlerinin şirk 
olduğu anlaşılmaktadır. 

d) Hz. Peygamber (sav)'den rivayet edildiğine göre Hz. 
Peygamber bir komutana emir vererek şöyle demiştir: 

II^'jkj^ j j ı î ' â o ı î Âjj^ı j ! ^ i ' ^ 

"Müşriklerden bir topluluğa rastladığın zaman, onları 
İslâm'a davet et!. Eğer onlar dâvetine icabet ederlerse on
lardan bu hususu kabul et. Eğer onlar diretip yüz 
çevirirlerse, onları cizyeye ve zimmî olmaya davet et. Eğer 
onlar senin bu dâvetine icabet ederlerse, bunu kabul et 
ue onlardan elini çek. 

Hz. Peygamber, onlardan cizye ve zimmet akdini ka
bul eden kimseleri, müşrik diye adlandırmıştır. Böylece bu 
zimmînin müşrik olarak adlandırılacağına delâlet etmekte-
dir.201 
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2- Bazı âlimler ise, "müşrik" kelimesinin sadece puta 
tapanları kapsadığını, kitap ehlinin "müşrik" lafzının içine 
girmediğini söylemişlerdir. Bu görüşü savunan âlimler şu 
şekilde delil getirmişlerdir: 

a) Kur'ân, kitap ehline müşrik demiyor. Daima kitap 
ehli ile müşrikleri ayırdediyor. Bu da, kitap ehlinin 
"müşrik" kelimesinin kapsamına girmediğine delâlet 
eder.2°2 Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

°cy^_t^°cy_ J c t ^ j I U I ı o k ^ ı j i î ° ^ \ j ^ i İ ı i j ^ L . » 

"Kitap ehlinden olan kâfirler de, müşrikler de 
size Rabb'inizden bir hayır indirilmesini istemezler. "^'^^ 

"İnananlar, Yahudiler, Sabiîler, Hristiyanlar, Mecûsi-
ler ve (Allah'a) ortak koşanlar... "^'^'^ 

oisS^I ^\ S^jk ^ jJl jSÇ JJ» "Kitap ehlin

den kâfir olanlar ve müşrikler... "'^^^ 

Yüce Allah, bu âyetlerde, her iki grubun arasını 
ayırarak, onlardan birini diğerine atfetmiştir ki, bu da fark
lılığı gerektirir. Böylece kitap ehlinin müşriklerden 
sayılmadığı anlaşılmaktadır. 

b) Ayrıca Yüce Allah: 

202) er-Râzî, a.g.e., a.y; Ateş, a.g.e., I, 382. 
203) el-Bakara, 2/105. 
204) el-Hac, 22/17. 
205) el-Beyyine, 9 8 / 1 . 
206) Bkz, et-Taberî, a.g.e., II, 376, 377; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, VI, 57; tbn Kesir, 

a.g.e., I, 255; el-Alûsî, a.g.e., II, 118; Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, I, 
382. 
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ULAJJ ( J 5 - « - ~ ^ liĴ  t i U i t5jUflJ UI IjJlâ JJJül 1 j i o l J J İ İ ) â i 

«Ojj-kLjSl "inananlara en yaman düşman olarak Yahudi
leri ve (Allah'a) ortak koşanları bulursun. İnananlara sev
gice en yakınları da, biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. 
Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar 
büyüklük taslamazlar"^^'^ buyurmaktadır. Bu âyette de Al
lah müşriklerle, ehl-i kitabı ayırmıştır. Böylece kitap ehli
nin müşriklerden sayılmadığı anlaşıirhaktadır. 

c) Hz. Peygamber (sav) zamanında Hristiyanlar arasında 
üçleme inancı hakimdi ve onlar, İsa'nın Allah'ın oğlu 
olduğuna inanıyorlardı. Buna rağmen Kur'ân bu Hris-
tiyanları kâfir kabul etmekle beraber müşrik saymamıştır. 

d) Kitap ehlini müşriklerle bir tutmak doğru değildir. 
Çünkü müşriklerle evlenmeyi yasaklayan âyet, müşrik 
Araplar hakkındadır. Zîra hicretin ilk yıllarında müslüman-
larla müşrik Araplar arasında akrabalık ilişkileri, evlenme
ler devam ediyordu. Hatta son nazil olan surelerden Tev
be süresindeki: 

JT^ jîkîı I 01 ŝ üji J i o l j i - i j j i " * i j i I ^ I JİJ.T jjjdı ı^î Ç» 

«Ole'i!! "Ey inananlar, eğer imâna karşı küfrü seviyorlarsa 
babalarınızı ve kardeşlerinizi velîler edinmeyin"âyetinin 
ifadesinden, bu münasebetlerin, tâ hicretin son yıllarına 
kadar sürdüğü anlaşılmaktadır.^"^ 

a) Şirkin B ü y ü k G ü n a h O l u ş u 

Kur'ân, şirki, en büyük günahlardan sayar. Özellikle 
affedilmez oluşunu belirterek böyle bir fiili, insanların 

207) el-Mâide, 5/82. 
208) et-Tevbe, 9/23. 
209) Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, I, 382. 
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210) Macit, a.g.e., s. 31. 
211) el-En'âm, 6/151. 
212) el-A'raf, 7/33. 

İşlememesini ister. Şirkin büyük günah oluşu, insanm ya
ratılmış olduğunu unutarak kendisini tesadüfün veya âdi 
bir maddenin îcadı olarak görmesinden dolayıdır. Zîra in
san, Allah'a ortak koşunca, hem kendisinin yaratılışını 
hem de içinde yaşamış olduğu bu muhteşem ve insan 
üstü bir düzenle düzenlenmiş olan bu âlemdeki Allah'ın 
varlığının ve birliğinin delillerini görmezlikten gelir. Eğer 
insan bütün varlıkların tek Yaratıcı'ya olan delâletini kav
ramak istemezse, ilâhî kitapların ve peygamberlerin, Al
lah'ın varlığını ve birliğini ilan etmelerine karşı kulaklarını 
tıkarsa, belki zerreler, kelimeler adedince Yüce Allah'a 
karşı isyan etmiş olur. 

Bütün peygamberler, şirkin haram olduğunu ümmet
lerine tebliğ etmişlerdir. Nitekim âyette: 

"De kv. 'Gelin, Rabb'inizin size (neleri) haram kıl-
dığmı okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın... "^^^ 

«OJJUJ SIÛ İ İ I J IP IJJÖJ j ÛÜaL 4J JJPU JJÛ i l b IjS"JJJ 

"De ki: 'Rabbim, ancak kötülükleri, gerek açığını, ge
rek gizlisini; günahı ve haksız yere saldırmayı; hakkında 
hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmayı ve 
Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram 
etmiştir.'"^^^ 

Bu ilâhî beyanlar, Allah'a herhangi bir şekilde şirk 
koşmanın büyük bir isyan olduğunu anlatır. Çünkü şirkin 



İ N A N Ç L A İ L G İ L İ T E M E L K A V R A M L A R ' 7 3 

213) Elmalılı, a.g.e., IIl, 2092. 
214) el-Bakara, 2/22. 
215) en-Nisâ, 4 / 4 8 . 
216) el-Kurtubî, a.g.e., V, 245; el-Endülûsî, Ebû Hayyan, el-Bahru'l-Muhît, Riyâd trs, 

III, 268. 

217) Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned, II, 268. 

her türlüsü Allah'a karşı yapılan büyük bir günahtır. 
Kur'ân Allah'ın birliğinin delili olan insana, kâinata ve 
İlâhî kitaplara nazarları çevirerek; 

«oj-J«ü Ij bUİ4Jİ l j i«?ü*)ü . . ) ) " . . . Oy/eyse siz de, bile 

bile Allah'a eşler koşmayın"'^^'^ der. İnsanın aklı ve fikri 
enerjisinin tükenişi olan şirk bataklığına düşmemeyi 
öğütler. 

Kur'ân, şirkin affedilmez bir günah oluşunu da şöyle 
belirtir: 

« . . frUü °jj dii öji L o jLiuj *j iJj_ij 01 jiJu Sı -üil 01)) "Allah, 
kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan 
başkasını dilediğine bağışlar. "^'^^ Rivayete göre Peygam
ber ( s a v ) : "Allah bütün günahları affeder" cümlesini oku
du. Bir sahabî, Rasulullah (sav)'e: "Allah şirki de affeder 
mi?"diye sordu. Bu âyet nazil oldu.^^^ Kur'ân ana-babaya 
saygıyı tekrar tekrar emrettiği halde, din konusunda 
müşrik ana-babaya itaati dahi yasaklamıştır. .Yine Peygam
ber ( sav) : "Allah, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan her 
kulu bağışlar" buyurmaktadır. 

Kendini düşünen, hayatın ve kâinatın anlamını tahlil 
etmeye çalışan bir insan, şirk koşmakla Hak'dan yüzünü 
çevirmiştir. Gerçekte ise şirkin büyük günah ve affedilmez 
oluşu, insanın yaratılış gerçeğini kavramak istememesi ve 
kâinatta cereyan eden sayısız olayların, belgelerin dilini 
anlamamasıdır. Sayısızca olguların yalanlanması, insanı 
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bağışlanmaz bir isyana götürmektedir. Yüce Allah bağış
lamasını, müşrikten kesmiştir. 

b ) Şirkin A z a b a Vesî le Oluşu 

Bu dünyada Allah'ın halifesi olarak yaratılan insan, 
bu insanlann içinden seçilen peygamberler, Allah'ın bir 
ihsanı olarak ilâhî vahye muhatap olmuşlar ve Allah'tan 
aldıkları emirlerle insanlığı Hakk'a, saadete ve doğruluğa 
davet etmişlerdir. Her varlık, kendine mahsus bir dil ile 
Yüce Allah'ın varlık ve birliğini teşbih etmektedir. 

Şirk büyük bir günah olduğundan Yüce Allah onu 
affetmez. İyiyi ve kötüyü ayırt etmenin temel çizgisi şirkür. 
Kâfir, küfre hak diye inanıp af ve bağışlanma istemediği 
için, onu affetmek, hikmetin bir gereği değildir. 

Kur'ân, şirkin şiddetli bir azaba vesile olduğunu de
falarca vurgular. 

( ( . . « . l i j J J ı l U i t > j i U JIJUJ AJ ÛJİJ 01 JAU *I ^ \ 01)) 

"Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bun
dan başka her şeyi dilediğine bağışlar... "^^'^ 

A ĴL OIR JJ * OJIJLJ ^ 1 JIL O J I ^Y» OJAJÜ UJ J ^ H ) 

« O j J J l » - J F J U J I J J U 

"Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin 
odunusunuz. Siz (odun gibi) oraya gireceksiniz. Eğer on
lar tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada 
ebedî kalacaklardır. "^^^ 

218) Girîdî, Sırrı, Nadü'l-Kelam fi Akaidi'1-lslâm, İst. 1324, s. 249; el-Endülûsî, Ebû 
Hayyan, a.g.e., III, 268. 

219) en-Nisâ, 4/116. 
220) el-Enbiyâ, 21/98, 99. 
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221) ez-Zümcr, 39/65. 
222) el-Mü'minûn, 23/117. 
223) el-Kaf, 50/26. 
224) el-isrâ, 17/39. 

«jjj-ıÛJI "Sana ue senden öncekilere şöyle vahyedildi: 
'Andolsun, eğer (Allah'a) ortak koşarsan amelin boşa 
çıkar ue ziyana uğrayanlardan olursun!"^^^ 

"Kim Allah ile beraber, varlığını ispat edecek hiçbir 
delil bulunmayan bir tanrıya taparsa, onun hesabı, 
Rabb'inin yanındadır (onu Allah cezalandırır), çünkü 
kâfirler iflah olmazlar. "^^^ 

"O ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi, bundan 
dolayı onu çetin bir azaba atın."^^^ 

"... Allah ile beraber başka tanrı edinme, sonra 
kınanmış, (Allah'ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak ce
henneme atılırsın. "^^'^ 

Yukarıdaki âyetlerde de görüldüğü gibi, Allah'tan 
başka tapınılan her şey, tapanla beraber cehennem 
azabına girecektir. Allah'ın birliğine şehâdet edip, O'nun 
rızasını isteyene, cehennem ateşi haram kılınmıştır. Şirk 
ehlinin tümü ateşe girip, orada sürekli kalacaklardır. Puta 
tapmanın ve Allah'ın birliğine muhalif olan bir inancı pay
laşmanın bedeli budur. Allah'ın varlığına ve birliğine 
delâlet eden sonsuz belgeleri inkârın cezası sürekli ce
hennemde kalmaktır. 
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225) İbn Manzûr, a.g.e., II, 649. 
226) İbn Manzûr, a.g.e., II, 650. 
227) el-Enâm, 6/82. 
228) Müslim, a.g.e., K. İmân (1), bâb: 56, nr, 197, (I, 114). 
229) Lokman, 31/13. 

c) Şirkin Z u l ü m O l u ş u 

Zulüm, bir şeyi gerekli olan yerden kaldırıp başka bir 
yere koymakür. Kasıttan meyletmektir. Allah, dirilten, 
öldüren, rızık veren, nimetlendiren ve şerîki olmayan 
Rab'dır. Başka bir şey Allah'a ortak koşulduğu zaman en 
büyük zulüm olur. Çünkü o zaman rızkı, nimeti, hayatı, 
ölümü, Allah'a değil de başkasına isnad^^^ etmiş oluruz. 
Bu ise haksızlıktır. Çünkü bu fiillere ve sıfatlara hakiki an
lamda sahip olan yalnız Allah'tır. 

"inananlar ve imânlarına şirkin zulmünü bulaştırma
mış olanlar... îşte güven onlarındır ve doğru yolu bulan
lar da onlardır" âyeü^^^ nazil olunca, Rasûlullah (sav)'ın 
ashabı büyük bir itina ile bu âyeti inceleyip anlamaya 
çalışmış ve ümitsizliğe kapılmıştır. Bizim hangimiz nefsi
mize zulmetmiyoruz, sorusu tartışılırken, Hz. Peygamber 
(sav): "Bu zulüm sizin anladığınız gibi değildir. O Lokman 
(as)'ın oğluna söylediği gibidir."^^^ Çünkü o oğluna: 

i J ^ I h\ İiıU °â^ ^ b)) "Yavrum Allah'a ortak 
koşma. Çünkü şirk, elbette büyük bir zulümdür"'^'^'^ 
demişü. 

O halde Kur'ânî tâbirle şirkin diğer adı zulümdür. 

4âJü j^So. jjlaj jAj j \İj^ ö î U J JjJjÂ3 U J j^S"JJİS" J L Ü » 

( d b l i t "İşte (tanrı) dedikleriniz de sizi yalanladılar. 

Artık ne (azabı geri) çevirmeye gücünüz yeter, ne de 
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230) el-Furkân, 25/19. 
231) el-Kurtubî, a.g.e., Xm, 12. 
232) el-En'âm, 6/93. 
233) el-Beydâvî, a.g.e., I, 545. 

(kendinize bir yardım bulabilirsiniz. Sizden kim zulmederse 

ona büyük bir azap tattırırız. "^^ «jjîo» (»Ak» j ^ j » "Sizden 

kim zulmederse" ifadesi "sizden kim şirk koşarsa ue şirk 
üzere ölürse" şeklinde açıklanmaktadır. 

Kur'ân-ı Kerîm, iftira ile zulmün belli bir açıdan sonra 
kesiştiği noktanın temel özelliğini de belirterek iki kavram 
arasındaki çelişki üzerinde durur: 

Jü "ı^ 4JI '^y J\ J>-j\ Jö ji Los- <üil j^t j-j)) 

"Allah'a karşı yalan uyduran, ya da kendisine bir şey 
uahyedilmemiş iken 'Bana da uahyolundu' diyenden ue 
'Ben de Allah'ın indirdiği gibi indireceğim!' diyenden 
daha zâlim kim olabilir?..."^^^ Bu âyette iftira, zulüm 
kâfirlerin sıfatı olarak gelmektedir. Şirk kelimesi çirkin; bu
nun müsbet karşılığı tevhid kelimesi güzeldir. Çirkinin 
güzel yerine konması mümkün olmadığı halde, iftira yoluy
la öyle gösterilmesi zulümdür. Şirk düşüncesi Allah'ın 
saygıdeğer kıldığı, şeref verdiği insan nefsini yaratılana 
ibadet ettirerek alçaltmaktadır. Mâbud olması mümkün ol
mayan şeyleri, mâbud yerine koymak, büyük bir haksızlık 
ve çelişkidir. 

d) Şirkin Tefrika Oluşu 

Kâinat bir sistemdir! İnsanın eli karışmadığı müd
detçe, bütün varlıkların arasında çok güçlü bir birliğin, 
dengenin varlığı görünür. Zîra Yüce Allah: 
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"O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka tabaka yarattı. 
Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk 
görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor 
musun?"'^^'^ buyurmaktadır. 

İnsanların çeşitli dillerden ve renklerden meydana gel
diği bir gerçektir. Kur'ân, bir realite olarak bunu kabul 
eder. İnsanların böyle yaratılması ihtilafa, çarpışmaya 
değil, birbirini tanımaya, toplum hayatında yardımlaşmaya 
sebep olması içindir. Nitekim Yüce Allah: 

8: ..ijTjUJ j^ıJ, b j ^ J»ruuîrj J > H / I °cy°F>^(^ uı Ç \ L» 

"Ey insanlar, biz sizi bir erkek ue bir dişiden yarattık 
ue birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ue kabilelere 
ayırdık..."^^^ buyurmaktadır. Kur'ân, toplum hayatını fert
lerden, ailelerden kabilelerden meydana gelen bir ordu, 
bu orduyu birleştiren sağlam bağlarla tek vücut olmuş, 
kâinat gibi muhteşem vahdeti ifade eden bir birlik olarak 
görmek istemektedir. Bu birliği sağlayacak değerleri de 
ortaya koymuştur. Bir olan Allah'a inanmak, peygamber
lere inanmak, kitaplara inanmak birliği ve kardeşliği ge
rektiren unsurlardır. 

Kur'ân, genel fıtratı kavrayarak bir ruh ile, geniş hak 
vicdanı ile hareket etmeyen müşriklerin tefrikacı olduk
larını anlatır. Zîra müşriklerin herbiri kendi çıkarını 
gözetir. İnsan ve kâinat hakkındaki görüşleri sığdır. Dav
ranışları 'heva ve hevesten beslenir. Bu psikolojik yapı 
onları öbek öbek olmaya götürür. Onlarda hak değil, 

234) el-Mülk, 67/3 . 
235) el-Hucurât, 49/13. 
236) Elmalılı, a.g.e., VI, 3826. 
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237) er-Rûm, 30/32. 
238) Bursevî, İsmail Hakkı, a.g.e., I, 78, 79. 
239) el-Cüveynî, K. trşâd, s. 34. 
240) Pezdevî, Ebû Yüsr Muhammed, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafettin Gölcük, İst, 

1981, s. 35. 

menfaat esastır. 

Kur'ân: 

Jl o ' o , , ' 

"(O, müşriklerden olmaym ki onlar), dinlerini 
parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her zümre de kendi 
yanmdakiyle sevinmektedir"^^'' tesbitini yapmaktadır. 

Bu âyet, bâtıl düşüncelere sapıp bölünen müşriklerin 
tutumunun kötülüğünü ortaya koymaktadır. Müslüman-
lann da onlar gibi keyiflerine uyarak bölünmelerini yasak
lamaktadır. 

3. Şirkle İlgili D iğer Kavramlar 
Buraya kadar şirk kavramını tahlil etmeye çalıştık. Şirk 

kavramının küfr kavramıyla ilgisi olduğu gibi daha başka 
kavramlarla da ilgisi vardır. Bunlar; misi, iftira gibi kelime
lerdir. Bu kelimeler şirkin semantik sahasını oluşturmak
tadır. Şimdi, bunları incelememiz yerinde olur kanaatin
deyiz. 

a) Mis i : ( j i . ) 

Misi; "benzer, eş ve denk" demektir. Veya "iki 
şeyin özde birbirine tam olarak benzemesi"dir. Başka 
bir deyişle, "iki şeyin arasında bir farkın olmaması"dır. 
Allah'a benzer, eş ve denk bir ilâhın olduğuna inan
maktır. 
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241) el-Cüveynî, eş-Şâmi! fi Usûli'd~Dîn, Mısır 1969, s. 292. 
242) et-Taftazânî, Şerhu'lAkâid, s. 74. 
24.3) eş-Şûrâ, 42 /11 . 
244) el-Kurtûbî, a.g.e., I, 230; Elmahlı, a.g.e., 1, 267. 

Cüveynî (Ö.478/1085): "İki şeyden her biri, diğerinin 
yerine geçer, vacip ve caiz olan özellikler her ikisindfe aynı 
seviyede olursa misi olur. Veya her iki mevcut taşıması 
gereken özelliklerin caiz olması konusunda eşitse, bunlar 
birbirinin mislidirler, biri için vacip diğeri için de vacip 
olan her iki mevcut birbirinin mislidir" der. İki şeyin, 
taşıdığı özelliklerin müsavî olmasıdır. Ancak, "müma-
selet" sözüyle hakikî birlik kastediliyorsa, bu manâda 
benzemenin bulunmadığı gayet bellidir. Şayet bir şeyin 
diğerinin yerini tutması, iki şeyin her birinin diğerinin 
yapüğı her işi yapabilir durumda olması kastediliyorsa, bi
linmelidir ki kâinatta hiçbir şey, Allah'ın sıfatlarından olan 
hiçbir şeyin yerini tutamaz. ̂ ''^ 

s. ,0 » ^ , % , •fi a, o , ^ a, 

((j-~,aJl ^j„«-Jl j * j 4JA-»-r ̂ ) ) "Allah, hiçbir şeye 
benzemez. O, işitici ve görücüdür"^'^^ âyeti mutlak tenzihi 
ifade etmektedir. "Zıd, nidd, nazir, şebih, küfuv" kelime
leri hemen hemen "misi" kelimesi ile aynı anlamları ihtiva 
ederler. "Nidd" eş, "misi" de denk anlamına gelir. 
Kur'ân'da genelde " J«r " mastarı ile beraber kullanılır. 
Bunun anlamı, Allah için hangi şeyden olursa olsun misi 
tasavvur edilen şey uydurmadır. '̂̂ ^ 

Yüce Allah: 

«OylSü ^ jjîîj p U . İH 01 Jû^Vİ i) I j l j l ö i "Allah'a me
seller vermeğe, (birtakım benzerler ortaya çıkarak Allah'ı 
onlara benzetmeğe ve O'nu, koştuğunuz ortaklarla 
kıyaslamaya) kalkmayın!. Çünkü Allah (benzetme yapmayı) 
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^ j * i oUaLj i î j îU ';ijJ AJji ı>* ijJLitii LM jâ iHjH)) 

ISJİS ^\ ı j " Ş u n l a r , şu kavmimiz, O'ndan başka 

245) en-NahI, 16/74. 
246) el-Bakara, 2/165. 
247) İbn Kesir, a.g.e., I, 57, 58. 
248) el-Cevherî, a.g.e., Vi, 2454; İbn Manzûr, a.g.e., II, 1092. 
249) Macit, Nadim, a.g.e., s. 29. 

bilir, SİZ İse bilmezsiniz]""^"^^ buyuruyor. Yani mutlak bilgi
si olmayan ilâh olamaz. O halde Allah'ın zatında, fiille
rinde ve sıfatlarında misli yoktur. Diğer bir âyette Yüce 
Allah: 

( ( . . . Jil »«..«s' ( » ^ j - « j \:>\Xi\ aSII SIOI ıj» j ^ j 1) 

"İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar, Allah'ı 
sever gibi onları severler"'^'^^ buyurmaktadır. Allah'tan 
başka şeylere de Allah'ın sıfatları gibi sıfatlar verirler. 
Veya Allah'ı sever gibi başka şeyleri severler. Allah'ın ver
diği nimetleri de sebeplerden bilirler. Oysa insanı yaratan, 
yağmuru gönderen ve rızkı veren yalnız Allah'tır. '̂̂ ^ Fiille
rinde yaratılana benzemeyen, zâtında ve sıfatlarında da 
benzemez. 

b) İftira: ( ) 
İftira kelimesi Arapça "Fe-Ri-Ye: t5y " fiil kökünden 

gelmekte olup, bu fiilin iftial babındaki mastarıdır. îftirâ 
kelimesi lügatte, "yalan uydurmak" anlamına gelmekte
dir, 

Şirk, Allah'ın aleyhine yalan uydurmak anlamında da 
kullanılmaktadır. Zîra, putperestlik, gerçekte hiçbir varlığı 
bulunmayan eşyalara birtakım sıfatlar vererek: Allah'ın 
yüceliğine yakışmayan vasıflarla Allah'a iftira etmekten 
ibâretür. ^^^9 
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250) el-Kehf, 18/15; Yûnus, 10/17; el-En'âm, 6 /21; el-AnkebÛt, 29/68. 
251) et-Taberî, a.g.e., V, 126. 
252) en-NahI, 16/116. 
253) Ateş, Yüce Kur'ân'm Çağdaş Tefsiri, V, 156. 

tanrılar edindiler. Onların tanrı olduğuna açık bir delil ge
tirmeleri gerekmez miydi?. Allah'a karşı yalan uydurandan 
daha zalim kim olabilir?"^^'^ 

Bu âyet, delilsiz, sırf taklit olsun diye putlara tapanla
ra hitap ediyor. Çünkü putlara tapmanın hiçbir delili yok
tur. Uydurmadan ibarettirler. Allah'a ortak nisbet etmek 
yalan ve iftiradır. Kim Allah'a ibâdette Allah'ın ya
rattıklarını O'na* ortak koşarsa büyük bir iftirada bulun
muş demektir. Allah'a bu şekilde ortak koşan kişi yalancı 
ve iftiracıdır. 

Allah'a iftiranın diğer bir çeşidini de Kur'ân şöyle an
latıyor: 

Jill ^JS. \^JISS\ ^ l y - l İ A j J*>b- l i » o i S s î l j ^ â c i J l ÜLOI U t_^jâj " ^ j » 

«Ojkikj H o i ^ l i l i JiP o j j s â j j j J ^ I 01 tyfJıSÎl 

"Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü 'şu 
helaldir, şu haramdır' demeyin, sonra Allah'a karşı yalan 
uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise 
iflah olmazlar."^^^ 

Bu âyette öyle: "Kendi dillerinizle şu helâl, şu ha
ramdır deyip Allah'a iftira etmeyiniz" buyruluyor ve kendi 
uydurma sözleriyle Allah'ın yarattığı şeyler üzerine yasak
lar koyup bunları Allah'ın buyruğu gibi gösterenlerin iflah 
olmayacakları vurgulanıyor. Böylece birtakım akıl yürütme
lerle, kıyaslarla Allah'ın mubah kıldığı yiyecekler üzerinde 
yasaklar koymanın, Allah'a karşı büyük saygısızlık olduğu 
anlatilıyor. Helâl ve haram olan şeyleri belirleyen, kural-
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254) el-Kurtubî, a.g.e, X, 196. 
255) Mâcit, a.g.e., s. 30. 
256) en-NahI, 16/56. 
257) el-Kurtubî, a.g.e., VII, 89; Ayr. Bkz., Ateş, Yüce Kur an'ın Çağdaş Tefsiri, III, 

239. 

lan koyan Allah'tır. ^ '̂̂  Allah'ın hüküm koymadığı herhan
gi bir meselede uydurarak Allah adına kural koymak, Al
lah'a ortak koşmak olarak değerlendirilmiştir. 

İftira, ilâhlığında Allah'a ortaklar bulunduğu ve on
ların da tapınmaya değer olduğu iddiasıdır. Bizzat A l 
lah'ın, şunu veya bunu kendi özel çevresi yaptığı ve ilâhî 
niteliklerin onlara da verildiği düşüncesi ve sözleri ifti
radır. Melekler, Allah'ın kızlarıdır, "onlar Allah katında 
bize şefaat edeceklerdir" gibi sözler fle iftiradır. 

Kur'ân, Allah'a iftiranın bir misalini şöyle ^ikredei-. 

"Kendilerine verdiğimiz rızıktan, (hiçbir şey) bilmeyen 
(tanrı)lar(ın)a pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki siz, bu 
uydurduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız. "^^^ 

Müşrikler, toprak ürünlerinin bir kısmını şükür olarak 
putlara ayırıyorlardı. Zîra onlar, rızkın bol olması ile putla
ra yaptıkları ibadetler arasında bir bağ kuruyorlardı. Ken
dileri için nimetin çok olmasına vesile olan putlara 
ürünlerden pay ayırmakla güya şükrediyorlardı.^^' Bütün 
canlılara rızık verenin Allah olması nedeniyle onlar, bu 
davranışlarıyla hem Allah'a hem de putlara iftira ediyor
lardı. 
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258) Jeffory, a.g.e., s. 272. 
259) el-Cevherî, a.g.e., IV, 1560; İbn Fâris, a.g.e., V, 455; İbn Manzûr, a.g.e., III, 

693. 

260) el-Cevherî, a.g.e., a.y. 
261) el Cevherî, a.g.e., a.y.; Râğıb el-isfehânî, a.g.e., s. 765; ez-Zemahşerî, Esâsü'l-

Belâğa, s. 649. 

262) İbn Manzûr, a.g.e, III, 693. 

D . N İ F A K K A V R A M I 

Nifak ve Münafık kelimelerinin aslı hakkında çeşitli fi
kirler öne sürülmüştür. Kelimenin ıstılâhî anlamının iyice 
kavranabilmesi için, kelimenin aslı ve türevleri üzerinde 
durmak yerinde olur. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n N i f a k Kavramı 

Nifak kelimesi Arapça "Ne-Fe-Ka: jiJ " fiil kökünden 
gelmekte olup '̂̂ '® mastardır. Bu fiilin Arapça lügatte çok 
çeşitli anlamı vardır. Bu anlamlan şöyle sıralayabiliriz: 

a) Tükenmek, azalmak: Araplar, bir kişinin malı, para-

sı ve yemeği azaldığı zaman «iaUİJj *)b> j ü » "Malı, 

parası ve yemeği azaldı" derler. Ayrıca "azık tükendi" 

anlamında «lâiî j i y ilj)t j i j » derler. '̂ ^̂  

b) Ruhu çıkmak, ölmek: Araplar, hayvan öldüğünde; 

((İâjüÂJİaJlc-iJj)) "hayvan öldü" derler. Nitekim bir şâir bu 
anlamda şöyle söylemiştir: 

« j ^ J İil Jsr- ^5-* ' ^^-r" <̂ Ĵ'J J*-̂ ' ı3^*' "Katır öldü 
semerini bıraktı, katır ve semerim Allah yolunda feda ol
sun. " ^ 6 2 

c) Eşyaya rağbetin çok olması ve alış-verişin artması: 

Araplar, bu manâda: ( «liLâi j i - J ^ 1 JÛJ» "Alış-veriş çok 
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263) İbn Manzûr, a.g.e., a.y.; ez-Zebîdî, Tâcu'lArûs, VIl, 79. 
264) el-Fîrûzâbâdî, a.g.e., s. 1195; ez-Zebîdî, a.g.e., a.y. 
265) el-Cevherî, a'.g.e., IV, 1560; İbn Manzûr, a.g.e., III, 694; ez-Zebîdî, a.g.e., a.y. 
266) er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, III, 134; Küçükkalay, Hüseyin, Kur'ân Dili Arapça, Kon

ya 1969, s. 163. 

oldu) derler. Eşyaya rağbet çok olduğunda ise; c-i-ai» 

((\âUj j ö J i o i - J I "eşyaya rağbet çok oldu, fiyatı arttı", der
ler. 26,3 

d) Yara kabuk bağlamak: Yara kabuk bağladığı za

man, « İ â ^ jâj» "Yara kabuk bağladı" denilir. ^ '̂̂  

Nifak kelimesinin Arapça hangi kökten türemiş 
olduğu hususunda ihtilâf edilerek, şu görüşler ileri 
sürülmüştür: 

1- Ebû Ubeyde şöyle demiştir: "Bu kelime, Arapların, 
jio -o Jl - ^ 

'tarla faresi yuvası' manâsına kullandıkları «^JJJJI *i-«âU)) 
tabirinden alınmıştır. Çünkü tarla faresi ve köstebeğin yu
vasının iki ağzı vardır, birisine "el-Kasiâu / «.IJW»ÜJI"; 
diğerine de "en-Nafikâu / frUJUJI " denilir. Tarla faresi, bu 
kapılardan hangisinden yakalanmaya çalışılırsa, diğerin
den çıkar kaçar. "^^^ 

İşte, bundan dolayı münafık da böyle isimlendiril
miştir. Çünkü, kendisi için iki çıkış yolu koymuştur; birisi 
İslâm olduğunu ifade etmesi, diğeri de kâfir olduğunu 
saklamasıdır. Bu ikisinden, hangisi hususunda onu ya
kalamak istersen, o diğerinden çıkıp kurtulur. 

2- Îbnü'l-Enbârî ise, münâhk kelimesinin, tünel (alt 
geçit) manâsına gelen "en-Nefak / JJÜ ' " kelimesinden 
olduğunu, bunun, "insanın tünelde kendisini gizlediği 
gibi, münafık da İslâm ile kendisini saklar" manâsında 
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267) Râğıb el-isfahânî, a.g.e., s. 765; tbn Manzûr, a.g.e., III, 694. 
268) er-Râzî, a.g.e., a.y.; el-Kurtubî, a.g.e., I, 195; İbn Manzûr, a.g.e., a.y.; ez-Zebîdî, 

Tâcu'l-Arûs, VII, 79. 
269) Buhl, F., "Münafık mad.", İslâm Ansiklopedisi, VIII, 800. 
270) ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, VII, 79. 
271) et-Tevbe, 9/67. 

olduğunu söylemiştir.^^' 

3- Bu ifade, "tarla faresi yuvası" anlamına gelen, "en-
Nafikâu / «.l^âUl" kelimesinden alınmıştır. Fakat bu Ebû 
Ubeyde'nin zikrettiği şekilde değil, şu şekildedir: 
"Nâfikâ", tarla faresinin toprağın altında kazıp yaptığı bir 
odadır. Sonra tarla faresi bu odanın toprağın üstüne 
çıkış yerini ince bir toprakla örter. Böylece bir şüpheye 
düştüğünde, o ince toprağı başıyla iter ve çıkar kaçar, işte 
bundan ötürü münafığa da "münafık" denmiştir. Çünkü 
o, içinde küfrünü saklar. Sen onu eşelediğinde, kendi
sinden o küfrü atar ve İslâm'a sarılmış görünür. 

İslâm âlimleri bu kelimenin türevini böyle açıklarken 
İslâm Ansiklopedisi'nde münafık maddesini yazan F. 
Buhl, bu kelimenin "Râfizî" anlamını taşıyan "Münâ-
fek"den, veya "ayrılmak, kararsız olmak" anlamlarını ihtiva 
eden "Nâfekâ"dan alınmış olabileceğini ileri sürer. 
Zebidî ise bunun İslâmî bir isim olduğunu, küfrünü giz
leyip imân izhar etmek şeklindeki anlamıyla araplann bunu 
daha önce bilmediklerini söyler. 

Dinde ise nifak; bazı sebepler yüzünden İslâm'a girip 

zahiren Müslüman görünmek, içten içe ise, inançsızlığını 

ve inkârını gizlemektir. Buna göre Şeriatın bir kapısından 

girip, başka bir kapısından da çıkmak anlamını ihtiva 

eder. Nitekim Yüce Allah: ((Oji-UJl ctâiUJt Ol» "...Münd-

fıklar; işte yoldan çıkanlar onlardır"^^^ sözüyle buna dik-
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kat çekmiştir. 

2. Kur'ân- ı K e r î m ' d e Ni fak ve Münaf ık K a v 
ramı 

Kur'ân-ı Kerîm'de nifak 5 yerde «Jlaj» şeklinde mas-
tar olarak, 32 yerde de «jsbıj Oj-i-iL»)) "münafık ve 
münâfıkûn" şeklinde ism-i fail olarak geçmektedir. Bu 
âyetlerin genel değerlendirilmesi yapıldığında, Kur'ân'ın 
bu kavramı, "dıştan mü'min görünüp içinden inkâr eden 
iki yüzlü insanlar" için kullandığını görmekteyiz. 

N e zaman kâfir bir toplumda Allah'ın daveti zafere 
ulaşır, Allah kelimesi yücelir, insanlar akın akın Allah'ın 
dinine girer, küfrün kuvveti temelinden sökülür, kâfirlerin 
hükümranlığı yok olur, kuvvet ve kudret Müslümanların 
eline geçerse- işte o zaman mü'minlerle beraber îslâm 
toplumunda imansız münafıkların bulunması mümkündür. 
Münafıklar Müslümanların hakimiyetinden korktukları için, 
kâfirlerle beraber açık bir şekilde inkârları üzere kalmazlar. 
Küfür (inkâr)lerini gizleyip, İslâm'ı izhar ederler. 

Galibiyet, hâkimiyet ve otorite kâfirlerde olduğu 
müddetçe münafıklık ortaya çıkmaz. Çünkü bu durumda 
inkârlarını açığa vurup, İslâm'a karşı direnmelerinden 
hiçbir korkuları yoktur. İşte bundan dolayı hicretten önce 
Mekke'de iken Müslümanlar içinde bir tek münafık yoktu. 
Çünkü Mekke döneminde Müslümanlar azınlıkta, zayıf, 
güçsüz, kuvvetsiz ve otoritesiz idiler. Hâkimiyet ise Ku-
reyş kâfirlerinin elinde idi. Fakat Rasûlullah (sav) ve 
Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra, kuvvet ve 
hakimiyet Müslümanların eline geçmiş ve böylece İslâm 
toplumunda nifak ve münafıklık Medine devrinde ortaya 
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çıkmıştır. 

Nifâğın aslı; kâfirlik ve korkaklıktır. Küfür, münafık
ların kalplerinde gizlediği inkâr, korkaklık ise, gizlediği 
inkârının aksini (Müslümanlık gösterisini) açığa vur-
masıdır. Bundan dolayı münafık, korkak, alçak ve yüreksiz 
olur. Hileyi, eğilip bükülmeyi ve karanlıkta iş görmeyi 
becerir. Müslümanla karşılaştığı zaman, kendini müslü-
manmış gibi gösterir. Allah Teâlâ buyurur ki: 
^ Q\ °fXu> û\ Tjîü J ^ ^ Ç i J l 1 ^ l'ilj Q\J\S I^pTjjill Ijiİ blj» 

((Ojĵ i—o "Onlar inanmış olanlara rastladıkları zaman; 
'inandık' derler. Fakat şeytanlarımla yalnız kaldıkları za
man; 'biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay edi
yoruz'derler. "^^^ 

Münâhk kâfirden daha tehlikeli ve daha zararlıdır. 
Çünkü inkârda kâfirle eşit olup, hile ve sapürma 
bakımından ondan daha ileridir. Müslümanların saflarına 
sızma imkânı vardır. Fitnesi şiddetli ve uzun olur. Kesin 
olarak kâfirliği bilinen ve açık inkârı ile Müslümanları al
datması mümkün olmayan kâfire göre münafıktan 
sakınmak daha zor olur. Münafıklık gizli inkâra dayan
dığından, bunun esası, kalpte olan (niyet ve art maksat-
lar)ı gizlemektir. Münafığı tanımanın yolu ise, üzerindeki 
ve davranışlarındaki nifak (iki yüzlülük) alâmetlerinin 
görülmesidir. Bu alâmetler ortaya çıkınca, Müslümanlar 
bunlardan sakınır ve şerlerinden korunurlar. Münafık, is
ter Allah ve Rasulünü inkâr edişini gizleyen katıksız bir 
münâhk olsun, ister Allah ve Rasulünü tasdik etmekle 

272) Zeydan, Abdulkerim, Usûlü'd-Da've, Bağdat 1981, s. 382; Ateş, Yüce Kur'ân'ın 
Çağdaş Tefsiri, 1, 109. 

273) el-Bakara, 2/14. 
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beraber bazı nifak alâmetleriyle ve münafıklık sıfatlarıyla 
tasdikine şüphe düşürmüş olsun, artık kimin üzerinde 
münafıklık sıfatları görülürse, taşıdığı sıfat ve nifak 
ölçüsünde o kimseye münafıklık muamelesi yapılır. 

3. Kur'ân-ı Kerîm'de Münaf ık lar ın Vasıf ları 

Münafıklık alâmetlerini Kur'ân-ı Kerîm bize âyetlerde 
şöyle belirtmektedir: 

a) Kalplerinde Hastalık Olması 

Allah Teâlâ âyette şöyle buyurur: 

"Onların kalplerinde hastalık vardır, Allah da has
talıklarını artırmıştır. Yalan söylemelerinden ötürü onlara 
acı bir azab vardır. "^'* 

Bu âyette Yüce Allah münafıkların kalplerinde has
talık bulunduğunu bildirmektedir. Kalp hastalığı, kalbe 
isabet eden bir çeşit fesattır. Sahibinin idrak ve iradesini 
bozar böylece gerçeği göremez olur, yahut da onu ters 
görür. Faydalı her gerçeğe karşı, kindarlığı nedeniyle ira
desi bozulur. Zararlı her çeşit bâtılı sever. İnançlı kişiye 
eziyet vermeyen şeyler, hasta kalpli münafıkları rahatsız 
eder. Münafık ve hele hele katıksız münafık, kalp has
talığından en büyük payı olan kimsedir. İmanın özünü kal
binde taşımakla beraber münafık sıfatlarına bürünmüş 
kimsenin kalp hastalığından payı az değildir. En küçük 
bir şüphe, hasta kalpli kimsenin kalbinde birçok 
şüphelere yol açar. 

274) el-Bakara, 2/10. 
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b ) Yeryüzünde Fesat Çıkarmaları 

Allah Teâlâ buyumr ki: 

"Onlara: 'Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın' denil
diği zaman: 'Biz sadece düzelticileriz' derler. İyi bilin ki, 
onlar bozgunculardır; fakat anlamazlar."'^''^ 

Münâhklar fesat çıkarırlar fakat fesatçı olduklarını bil
mezler. Hatta onlar kendilerini düzeltici sanırlar. Fesat; 
itidal ve istikamet halinden başka bir hale geçmektir ki, 
bu anlamda salahın zıddıdır. Burada fesada yol açan şey 
tbn Abbas'a göre; küfürdür, Allah'a isyan etmektir veya 
kendisiyle kâfirlerin safına geçip, onlara, mü'minlerin 
sırrını anlatmalarıdır. Veyahut fesat; doğruluğu ortadan 
kaldıran fitneler çıkarmak ve insanları birbirleriyle 
tutuşturup böylece insanlığın ve geçim kaynaklarının yok 
olmasına yol açmaktır. Kısaca fesat, günah işlemek ve 
bunu emretmektir; sözlü ve amelî küfürdür. Çünkü 
yeryüzünde Allah'a isyan eden yahut isyanı emreden kim
se, yeryüzünde fesat çıkaran kimsedir. Zîra yeryüzünün 
ıslâhı Allah'a itaat ile, fesadı da isyan iledir. Münafıkların 
fesat çıkarmaları; onların inkârlığı, şüpheleri, yalanlama
ları, Allah'a, Rasûlüne ve mü'minlere tuzak kurmaları 
şeklinde olur. Din düşmanlarıyla dostluk kurmak, Allah 
dostiarıyla ve dâvetçileriyle savaşmak gibi bilinen birtakım 
sıfatları da bunlardandır. Ayrıca münâhklar mü'minler 
arasında da fesat çıkarmağa, bozgunculuk etmeye 

275) el-Bakara, 2/11,12. 

276) el-Alûsî, a.g.e., I, 152. 
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277) et-Tevbe, 9/47. 

278) İbn Kesîr, a.g.e., II, 361. 

çalışırlar. Zîra Yüce Allah buyuruyor ki: 

((jutJUslU F ^ M^^ö 

"Sizin içinizde (sefere) çıkmış olsalardı, size bozgun
culuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye 
(birbirinize) düşürmek için hemen aranıza sokulurlardı, 
içinizde de onlara kulak verenler vardı. Allah zalimleri bi-

Münafıklar, müslümanları zayıflatıp çökertmeye, saf
larını parçalamaya ve onları kendi aralarında birbirlerine 
düşürmeye hırs gösterirler. Bu âyet-i kerîme, onların bu 
çeşit taktiklerine dikkatlerimizi çekmektedir. 

Müslümanlar, bazen kendilerine katılmayan birtakım 
çevrelerin, kendileriyle ahenk içinde çalışmadıkları ve 
savaşa çıkmadıklarından dolayı, kendilerine faydalannın 
dokunmadığına üzülürler. Fakat Allah onların bilmedi
ğinden başkasını bilmektedir. Allah biliyor ki, bu kimseler 
her ne zaman Müslümanlarla birlikte savaşa çıksalar, mut
laka bozgunculuk yapmaktan kaçınmazlar. Söz taşımak, 
Müslümanlar arasına ayrıcalıklar, fitne ve buğz sokmak ve 
uydurma haberler çıkarmak suretiyle bozgunculuk yapar
lar. N e yazık ki Müslümanlar arasında bu çeşit 
münâfiklara kulak verecek kimseler de çıkmaktadır. On
ların nasihatlannı gerçek kabul edecek veya onlara danı
şacak, sözlerini kabul edecek kimseler bulunur. Müs
lümanlar bunların durumunu bilmedikleri için farkına var
madan aralarına şerrin girmesine firsat vermektedirler. 
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c) Yalancı ve Korkak Olmalar ı 
Allah Teâlâ buyurur ki: 

I o . , t . o . , ^ , o , ISO , J S o t o D Jl , , 0 . D . o ^ i V_ . > O 

ÜJ-l>u j5 * ojâjJJj jâ j»^^J ( » A b ı j j^^l dilU OjAİ?»JJ)) 

( ( O j p t » ^ l»Aj «ül I j ) j J !AJ--U JI o l j U o jl 

"Sizden o\dvk\anna /K\\aWa yemin ediyorlar. Oysa on
lar sizden değiller, fakat onlar korkak bir topluluktur. 
Eğer (sizden korunmak için) sığmacak bir yer, yahut 
(barmacak) mağaralar, ya da sokulacak bir delik bulsa-
lardı, hemen oraya doğru koşarlardı. "^^^ 

Yalancılık ve yalan yere yemin etmek de münafıkların 
sıfatîarındandır. Bu hususta Allah'ın Rasûlü (sav) şöyle 
buyurmaktadır: 

«OÛ- j ^ t blj CAİ^Î O t j I İ IJ O İ S " iî 'o?" lil : I I ^ jâûil HJT 

"Münafığın alâmeti üçtür: 1-Konuştuğu zaman yalan 
söyler, 2- Söz verdiği zaman sözünde durmaz, 3- Kendi
sine bir şey emânet edildiği zaman, emânete ihanet 
eder. " 2 8 0 

Yukarıdaki âyette, münafıkların, kendilerinin müslü
manlardan olduklarına dair yemin ettikleri haberi vardır. 
Gerçek ise tam bunun aksidir. Kendilerini yalan söyle
meye iten sebep, küfürlerinin açığa çıkmasından korkma
ları ve Müslümanlar tarafından cezalandırılacakları endişe
sidir. Müslümanlarla istemeyerek bir aradadırlar. Onlarla 
bir arada düşüp kalkmayı, onları görmeyi asla istemezler. 
Bundan dolayı her ne zaman İslâm'ı ve Müslümanları bir 
kuvvet ve muzaffer bir güç halinde görseler, keder ve 

279) et-Tevbe, 9/56, 57. 
280) Buhârî, a.g.e., K. İman (2), bâb: 24 (1, 14); Müslim, a.g.e., K. İman (1), bâb: 25, 

nr. 107 (i, 78). 
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281) Zeydân, a.g.e., s. 388. 
282) et-Tevbe, 9/67. 
283) Zeydân, a.g.e., s. 388, 389. 

Üzüntü İçinde olurlar. Çünkü bu onları üzer. Eğer bir 
sığınak, bir kale, bir mağara, bir delik görseler, onları 
görmemek ve sığınmak için oraya koşarlardı. 

d) Kötü lüğü Emir ve İyilikten Sakındırmaları 
Allah Teâlâ buyurur ki: 

j j j d j ! « ^ j ^ j j X i « J l ; L ) j y b Jfi*i_ ^ o U â U J l j J j â î L j l ) ) 
t f ' ' t i a t ' " ' \ , a , D j , o ^ , o , 

"Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinden-
dir. Kötülüğü emreder, iyilikten men eder ve ellerini sıkı 
tutarlar: Allah'ı unuttular, O da onları unuttu. Münafık
lar; işte yoldan çıkanlar onlardır. "'^^'^ 

Münafıklar, vasıfları îcâbı, kötülüğü emrederler, iyilik
ten men ederler. Çünkü onların hasta ruhları, insanlann 
hayır işlerini görmeyi arzu etmezler. İnsanlar arasında şer
rin ve kötülüğün yayılmasını arzu ederler. Bu, gönüllerinin 
arzu ettikleridir. Hak ehline kin ve öfke beslemekten 
hoşlanırlar. Hatta bu hak ehlinin, diğer günahkâr insan
larla kötülük işlemede eşit olmalarını isterler. Münâhklar 
bu çirkin sıfatlarıyla beraber, Allah'ın arzu ettiği yolda 
hiçbir şey harcamazlar. Zîra onlar hayır ve iyilik yapmada 
ve bunları emredip yol göstermede çok cimridirler.^®^ 

e) Haksız l ık ve A h d e Vefasızl ıkları 
Yüce Allah buyurur ki: 

o , , o ' I% ^ « ' o j l . , , o , , , fi 'afi o fi , " o " fi , o ^ 0 c' fi 

' ^ t o t ' ' , t t , ,^ t 'a ' t 'a ' a' ' 
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"Onlardan kimi de: 'Eğer Allah, lütfundan bize ve
rirse elbette sadaka vereceğiz ve faydalı insanlardan ola
cağız' diye Allah'a and içti. N e zaman ki Allah lütfundan 
onlara verdi, 0'n(un verdiğin)e cimrilik ettiler ve yüz 
çevirerek (sözlerinden) döndüler. Kendisine verdikleri 
sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı 
Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalp
lerine iki yüzlülük sokmuştur."^^'^ 

Münafıklar Allah'a karşı haksızlığı, hıyaneti ve ahde 
vefasızlığı işlemekten dahi çekinmezler. Mü'minlerin ak
sine, hainlik, haksızlık, insanlara ve Allah'a karşı ahde 
vefasızlık bunlann bariz vasıflandır. Yukarıdaki âyet-i 
kerîme, münafıklardan bazılarının Allah'a ahid ve mîsak 
vermiş olduklarını ve şöyle dediklerini bildirmektedir: 

"Andolsun ki eğer Allah bize fazlından zenginlik ve
rirse, şüphesiz malımızdan sadaka vereceğiz ve salihler-
den olacağız." Fakat söylediklerine ne yazık ki vefa 
göstermemişler ve iddialarını tasdik etmemişlerdir. On
ların bu münafıkça hareketleri kendilerini cezaya çarptırdı. 
Kıyamet günü Allah'a kavuşuncaya kadar kalplerinde bu 
nifak yerleşecek ve kökleşecektir. 

Netice olarak diyebiliriz ki, asıl itibariyle tarlalarda 
yaşayan köstebeğin yuvalarından biri olan " «.UiUl / en-
Nâfika"dan alınmış olan münafık kelimesi, Kur'ân termi
nolojisinde yeni bir anlamda yani; "küfrünü gizleyen, 
imânı izhâr eden kişi" anlamında kullanılmıştır. Münafık 

284) et-Tevbe, 9/75-77. 

285) et-Taberî, a.g.e., X, 188; İbn Kesîr, a.g.e., II, 373. 



İ N A N Ç L A İ L G İ L İ T E M E L K A V R A M L A R 9 5 

kelimesinin bu anlamıyla câhiliyye devrinde duyulmuş ve 
kullanılmış olduğunu zannetmiyoruz. Araştırmalanmız bu 
sonucu bize vermiştir. İşte böylece Kur'ân-ı Kerîm bu ke
limeyi diğer birçok kelime gibi câhiliyye devrindeki kul
lanıldığı anlamdan farklı olarak, yeni bir anlam yükleyerek, 
kendi semantik sistemi içinde kullanmıştır. Kur'ân'm 
Arap diline kazandırdığı yeni kavramlardan biri de işte bu
dur. 





İNANCIN KONUSU 
OLAN TEMEL 
KAVRAMLAR 

İkinci Bölüm 





İ N A N C I N K O N U S U O L A N 
T E M E L K A V R A M L A R 

Birinci bölümde Kur'ân-ı Kerim'de inançla ilgili; 
İman, Küfür, Şirk ve Nifak gibi temel kavramların semantik 
tahlilini yapmaya çalıştık, bu bölümde ise, iman esasları 
göz önünde bulundurularak inancın konusunu teşkil 
eden, sırasıyla İlâh, Allah, Melek, Kitab, Nebî, Resul, 
Âhiret, Kaza ve Kader gibi temel kavramların semantik 
tahlilini yapacağız. 

A. İ L Â H VE A L L A H K A V R A M I 

Allah kavramı îslâm inanç esaslarının ilki olup, çok 
önemli bir kavramdır. Allah, Kur'ân düşünce sisteminde 
en yüksek odak kelimedir. Derece ve önem bakımından 
ondan üstün bir kelime yoktur. Dolayısıyla bu bölümde ilk 
olarak bu kavramı incelememiz yerinde olur kanaatindeyiz. 

1. Lügat Yönünden İlâh ve Allah Kavramı 

a) İlâh Kavramı: 

İlâh " 4J\ " kelimesinin lügat kitaplarında başlıca şu 
anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. 

1- " 0 ^ J l c^İt " Filana ısındım, alıştım. 

2- " 'A -Jl " Korktuğu bir iş başına geldi. 

" «jş. A ^ ü " başkası onu korudu, kurtardı. 

3 - " J^j" ^ 1 j J I " Adam adama, aşın sevgisinden 
dolayı yöneldi. 

4- " J - ^ l AII " Deve yavrusu anasına düşkün oldu. 
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5- " il'i!! " Kelimesi "lıicaplandı, örtündü, gizlendi" 

manâsına " - A-L - 9*i! " den türemiştir de denilmiştir. ^ 

Bu zikrettiğimiz manâlardan başka, ilâh kelimesi " - AJÎ 
<4Jl-AJB / elehe, ye'luhu, ilâheten", yani: " «.sU - A-JU -
/ abede, ya'budu, ibâdeten" kelimesi gibi; "kulluk etmek, 
ibâdet etmek, tapmak" manâsında " JUJ - fiâl " vezninde 
mef'ûl manâsındadır. Yâni "kendisine tapılan, kulluk-
ibâdet edilen" demektir ki, önder tutulan manâsında 
"irham" kelimesi gibidir.^ Şu halde "ilâh"; ma'bûd 
(kendisine ibâdet edilen, tapılan) her şey, tanrı demektir.^ 
Veya ilâh kelimesi " I^ I -AJL -AJ I /e l ihe -ye ' l ehu-e l ihen" ve 
"AJLJ = AJJ-J - "üj/velihe-yevlihu" kökünden, "hayret ve 
şaşkınlık içinde kalmak, gönülden bağlanıp sığınmak" 
demektir. İsm-i mef'ûl manâsında bir mastar olup, 
"tapınılan, yüceliğinin karşısında hayrete düşülen, 
gönülden bağlanıp sığınılan" manâlarını ifade eder.'* 
Ancak ilâh kelimesi, hak Ma'bud için olduğu gibi bâtıl 
tanrılar için de kullanılmıştır.^ 

b ) A l l a h Kavramı: 
İslâm'ın getirmiş olduğu saf tevhid akidesi, kâinatın 

ve eşyanın yaratıcısı ve yoktan var edicisi olarak Allah'ı 
kabul eder. Allah lafzı sadece İslâm'ın kabul ettiği tanrı 
inancının alemi (özel ismi)'dir. Ancak "Allah" kelimesinin 
etimolojisi üzerinde İslâm bilginleri, Arap dili uzmanları ve 
müsteşrikler tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür.^ 

1) er-Râğıb el-isfehânî, el-Müfredât, s. 25; Ayrıca Bkz., İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'ani'l-
Azim, I, 19, 20. 

2) el-Cevherî, es-Sıhâh, VI, 2223. 
3) ez-Zebîdî, Tâcul-Arûs, IX, 374. 
4) Uzun, Mustafa, "Allah mad.", İslâm Ansiklopedisi, T .D .V.Y. İst, 1989, II, 471. 
5) Ulutürk, Veli, Kur'ân-ı Kerîm Allah'ı Nasıl Tanıtıyor?, İzmir 1988, s. 91. 
6) Uzun, a.g.m., a.y. 
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Yüce Allah'ın zatı hakkında akıllar ve fikirler hayrete 
düştüğü gibi, zâtına delâlet eden ism-i şerifinde de hay
rete düşmüşlerdir. Allah kelimesinin herhangi bir kökten 
türemiş olmayıp' sözlük manâsı taşımadığı ve gerçek 
ma'budun özel adını teşkil ettiği, yahut sözlükte bir an
lamı olsa bile gerçek Ma'bud'a ad olunca, bu anlamı kay
bettiği fikri benimsenmektedir. Bununla birlikte, "Allah" 
lafzının çeşitli köklerden türemiş olabileceğini söyleyenler 
de vardır. Bu şekilde söyleyenlerin görüşleri şöyle 
özetlenebilir: 

a) "Allah" lafzı, "ilâh" kelimesinden türemiş olup, 
başına harf-i tarif getirilmiş, bir taraftan "el-ilâh" şeklinde 
dildeki yerini almışken, diğer taraftan kullanım sırasında 
dile kolaylık sağlamak maksadıyla asıl kelimenin hemzesi 
kaldırılmış, lâm'la birleşürilmiş (idğam) ve azamet ifade 
eden kalın bir ses verilerek "Allah" tarzında okunmuştur.® 

b) Allah lafzı, "gizlenmek, duyu idrâkimizin fevkinde 

olmak" manâsındaki "lâhe-yelîhu / A-L - a*̂  " kökünden 

"leyh-lâh" kelimesinden türemiş olup, duyu idrakinin 

Ötesinde bulunan, demekür. "Lâh/ u*̂ " kelimesinin başına 

harf-i ta'rif getirilerek lâm'lar birleştirilmiş " = a*i! + Jl iıl " 

Allah kelimesi elde edilmiştir.^ Sîbeveyh, Allah lâfzının bu 

maddeden türetilebileceğini söylemiştir. *° 

7) Asım Efendi, Ebu'l-Kemâl Ahmed, Kâmûs Tercemesi, Okyanus, İst, 1305, IV, 790, 
791. 

8) İmam Halil, Mücâhid ve diğerleri ve Kûfiyyûn bu görüştedir. Bu husustaki diğer 
görüşler için bkz., ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs IX, 374, 375. 

9) Uzun, a.g.m., İslâm Ans., II, 471, Not: Bu gibi kelimelerde harf-i ta'rif olan "el" ke
limenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu görüşün doğruluğuna delil olarak da vallâhi-
billâhi (Jıli-Jıij ) gibi kelimelerde hemzenin yalnızca teleffuzda, bazan da hem teleffuz-
da hem de yazıda hazfedilmesi gösterilmektedir. Bkz., İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ân-ı 
Kerîm Tefsiri, çev: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner, İst. 1984, (çevirmen notundan 
nakildir). 11, 53. 

10) İbn Kesîr, a.g.e., I, 19; Asım Efendi, a.g.e., IV, 934. 
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11) Uzun, a.g.m., a.y. 
12) Uzun, a.g.m., İslâm Ans. II, 142. 
13) Bkz. İbn Manzûr, Lisânu'lArab, I, 87, 88; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, IX, 374. 
14) Sankçıoğlu, Ekrem, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi İst, 1983, s. 40; 

"Kur'ân'a Göre Müşrikler ve Putperestler mak.", İslâmî Araştırmalar, sayı: 1 Tem
muz 1986, s. 27. 

c) Daha çok yabancı yazarların gösterdiği bir 
temayüle göre Allah lâfzı, câhiliyye Araplarının put
larından olan "el-Lât / O ' ÎMİ " veya Aramîce ilâha " l**it 
kelimesinden alınmıştır. 

Allah lafzının ikili ve çoğulu yoktur. Tenvin kabul et
mez. Alem olduğu halde munsariftir. İlk harfi olan hemze
nin, ne vasıl ne de kat' hemzesi olduğu söylenemez. Allah 
kelimesi İslâm öncesi Arap dili ve edebiyatında "ilâh, 
tanrı" manasında kullanılmış ise de bu kullanım konu ile 
ilgili İslâmî nasslann semantik örgüsünde anlaşılan Allah 
kavramıyla münâsebeti yok denecek kadar azdır. 

Allah kelimsinin etimolojisi hakkında ileri sürülen ve 
sayısı otuza yaklaştığı kaydedilen eski farklı görüşler ve 
bunlara ilâveten öne sürülen yeni iddialar, başta Kur'ân-ı 
Kerîm olmak üzere islâm literatürünün sunduğu Allah an
layışı karşısında fazla bir önem taşımaz. Bununla birlikte 
ortaya konan bütün görüş ve iddialar bir arada değer
lendirildiği takdirde kelimenin zengin manâlı ve Arapça 
asıllı ilâh lafzından türemiş olduğu kanaati ağır basmak
tadır. 

2. Kur'ân Öncesi (Câhil iyye D ö n e m i n d e ) A r a p 
larda A l l a h İnancı 

Câhiliyye devrinde bütün göçebe kavimler gibi Ara
bistan bedevileri de kâinatı yaratan, yağmuru yağdıran 
yüksek bir gök tanrıya inanıyorlar ve ismine "Allah" diyor
lardı.^"* Nitekim, İslâm öncesi Arap şâirlerinin şiirlerinde 
"Allah" kelimesini bolca bulabilmekteyiz. 
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15) " " bir başka varyantta " |HSI~ " şeklindedir. Yani "evleri Allah'ın kendi evidir' 
demektir. 

16) Yahut dinleri doğrudur. 
17) Ya da şiirde " j j t " kelimesi "j^ " diye okunur: "En güzel sonu, âhireti arzu ederler" 

demek olur. 
18) Bkz., es-Sendûbî Hasan, Şerhu Dîvânı lmriü'1-Kays Ahbâru'l-Merâkısa ve Ahbâru'n-

Nevâbiği ve Asâruhüm, Beyrut 1990, s. 426. Şiirler için de aynı kitaba bkz., s. 
426, 429, 435. 

Mîlâdm 604. yılında, yani Hz. Muhammed (sav)'in pey
gamberliğinden 7 yıl önce öldüğü bilinen Nâbigatü'z-
Zübyânî'nin şiirlerinde, Allah kelimesinin kullanıldığını 
görmekteyiz: 

"And içtim, artık senden bir kuşku bırakmamış ol
malıyım. "Allah" (adına and içmenin) ötesinde başvurula
bilecek bir yol kalmıyor." 

"Öldüğüm zaman nice sevinen olur. V e nice '(Allah 
için iyiliği olan adamdı), iyiliği karşısına çıksın!' diyen." 

, , o , o , , » û , , , -fi , o t S , , o f , 0 * * i , -

Şâir, Hrisüyan Gassan'ı överek diyor ki: "Onlar öyle 
bir cömertliğe ve şaşmaz akıl gücüne sahiptir ki bu 
sıfatları Allah onlardan başkasına vermemiştir. Kitapları*^ 
Tanrınındır ve dinleri sağlamdır*^ ve yalnız âhireti arzu 
ederler."*' Halife Ömer' in Nâbigatü'z-Zübyânî'yi "en 
üstün şâir" diye nitelediği aktarılır.*® 

İslâm öncesi Hanif diye bilinenler arasında, Ümeyye 
ibn Ebi's-Salt da "Allah" kelimesini şiirlerinde kul-
lanmışür: 



1 0 4 K U R ' A N S E M A N T İ Ğ İ 

UL~«.«j j -^U U»t . .Aa j ljL.>«,4 <üi JUTJI 

"Gecelediğimiz ve sabahladığımız her yerde ve her za
man, 'Allah'a hamd' olsun. Sabahımızı da, gecelememizi 
de 'hayr' eyle 'Yâ Rabbü' Tüm ufukları 'saltanatıyla kap
lamış olan' 'Hanifligin Rabbi'nin 'hazineleri tükenmez." 

"O Allah'tır, her şeyin yaratıcısıdır, bütün yaratıkların 
hepsi isteyerek O'nun kulu, kölesidir." Yani O, kullarının 
Rabb'idir."2o 

"Bütün insanlar Allah'ın halkıdır; arz üzerinde tek 

hükümran olan yalnız O'dur."^! 

"Yedi Askı" «ÂJV—JI İ2İ«JI 9 şâirlerinden kimine göre 
İslâm dönemine kavuştuğu halde (ileri sürülen ölüm tari
hi: 627) müslüman olmayan, kimine göre Müslümanlıktan 
kısa bir süre önce ölen22 Zübeyr İbn Ebî Sülmâ'nın 
şiirlerinde de Allah lafzının kullanıldığını görmekteyiz: 

^ 1 j i î J(» Â\ ' J ^ ' ^ 

"İçinizde olanı sakın ha, "Allah'tan" gizlemeye 
çabalamayın. Gizli kalsın diye çaba göstermeyin. Ne denli 
gizlenirse gizlensin; "Allah onu bilir" cezası ertelenir; bir 

19) Ebu'l-Ferec el-isfehânî, Kitâbu'I-Eğânî, Şerh: Semir Câbir, Beyrut 1986, III, 187. 
20) tzutsu, God and Man in the Koran, s. 116. 
21) Izutsu, a.g.e., a.y. 
22) Bkz., Şevki Dayf, Tarihu'l-Edebi'lArabî, (el-Asru'l-Câhilî), Kahire 1960, s. 302. 
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23) Bkz., ez-Zevzenî, Ebû Abdillah Hüseyin b. Ahmed, Şerhu Muallekatü's-Seb', Beyrut 
1990, s. 82; Şevki Dayf, a.g.e., s. 303; İzutsu, God and Man in the Koran, s. 91. 

24) ez-Zevzenî, a.g.e., s. 24. 
25) Bkz., Şerhu Divânı tmriü'l-Kays, s. 98. 
26) Bkz., Şerhu Divânı İmriül-Kays, s. 190. 

"kitab"a konur; "hesap günü"ne (kıyamete) biriktirilir, ya 
da ivedilik gösterilip öç alınır. " ^ 3 

Yine "Yedi Askı" şâirlerinden ve hepsinin başında 
gelen ünlü İmriü'l-Kays'ın (Ö.M.540) şiirlerinde de Allah 
lafzının kullanıldığını görmekteyiz: 

4J(dJLc. tSjl (1)1 U j 2ÜL» dÜU <ü)l : cJUâ 

"Sevgili diyor ki 'Allah'a and içerek söylerim: Seni 
uzaklaştırmak için başvurabileceğim bir yol yok. (Aşk 
yüzünden sende yerleşmiş) şaşkınlığın, körlüğün de sen
den ayrılacağı yok.' " 2 * 

"Allah'a hamd olsun ki, devemi, önüne yokuş geldiği 
zaman iyice ağırlaşmış görüyorum. " 2 5 

JSTJJı Â - I S - J > ^ ı J .0 C - I K U ^ 1 aSIIj 

J ? - I J I AMJ JSR-Jı JUFLÂ JJL̂ r ÂIıJKJı J ^ J 

"Orta (doğru) yola yöneldim. Sağ duyum öğüt verdi; 
çekip çevirdi beni. İşim dürüst amaç doğrultusuna sokul
du. İstediğin şey doğrultusunda en büyük başarıyı vere
cek olan 'Allah'tır. Yol azığının en iyisi de iyiliktir. Yolun 
kimi yanlış kimi doğrudur. (Dünyada) Yolun doğrusunu 
gösterme de, aldaüp sapürma da vardır."^^ 

Yine lmriü'1-Kays dört dizelik bir şiirinde de: 
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27) Bkz., Şerhu Divâni lmriü'1-Kays, s. 210. 

28) ez-Zevzenî, a.g.e., s. 164. 

J ^ l j J l l ^C<5 aî ^ - » 1 j J ' CJpJ ° j j Ş İ Î » 

J . , a j ( » J j UJJ a)J j , - f l j j J O l S ,^s«A U j s i » 

"Öyle bakışı var ki o genç kadının. O bakışıyla, oru
cunda niyazında olan bir rahibe bakmış olsa; rahip tutu-
luverir ona ve sevgisine kendini verir de bir gün bile 
'Allah için ne oruç tutmuş ne de namaz kılmış' gibi 
olur"^' diyor. 

"Yedi Askı" şâirlerinden Haris ibn Hıllîze (Ö.M. 580) 
askıdaki şiirinde ise şöyle diyor: 

"Allah'ın bildiği gibi" yapacağımızı yaptık onlara. 
Ölüme atılmışların kanı olmaz. "^^ 

Netice olarak diyebiliriz ki, bütün bu zikrettiğimiz Câ
hiliyye devri ünlü şâirlerinin beyitlerinde görüldüğü gibi 
"Allah" kelimesi Câhiliyye Araplarının kullandığı bir ke
lime idi. Bu beyitler Câhiliyye Araplarının Allah'ı bildikle
rini ve O'na inandıklarını bize ispatlamaktadır. Allah ismi 
Câhiliyye ve islâm devirierinde kullanılan ortak bir isimdir. 
Yani, Kur'ân bu kelimeyi kullanmaya başladığı zaman 
çağdaş Arapların kullandıklarına yeni ve yabancı bir isim 
getirmiyordu. Çünkü, Araplar Allah'a inanıyorlardı. 

Câhiliyye Araplarının "Allah" adıyla tanıdıkları bir 
Yüce Tanrı'dan haberdar olup, O'na iman ettiklerine 
delâlet eden Kur'ân-ı Kerîm'de birçok âyet vardır: 
Örneğin Ankebût suresinde: 
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29) el-Ankebût, 29)61. 
30) el-Ankebût, 29/63. 
31) Lokman, 31/25; Ayr, bkz., ez-Zümer, 39/38; ez-Zuhrûf, 43 /9 . 
32) ez-Zuhrûf, 43/87. 
33) ez-Zümer, 39/3 . 

"Onlara 'gökleri ve yeri yaratan güneşi ve ayı emrine 
boyun eğdiren kimdir?' diye sorsan mutlaka 'Allah' der
ler. "^^ V e hemen bir âyet sonra: 

"Onlara: 'Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri 
onunla diriltti?' diye sorsan 'Allah' derler. 

«ili y y j J>jSlij o ! j_:«İJi jii- ^ J ^ L j^lj» 

" A n d o / s u n onlara: 'Gökleri ve yeri kim yarattı?' diye 

sorsan, mutlaka: 'Allah' derler... "^^ 

« j j Aül jJJÂJ I ^ ^ U )) 

" A n d o / s u n on/ara, 'kendilerini kim yarattı?' diye sor

san, elbette: 'Allah' derler. O halde nasıl (haktan) 

çevriliyorlar?"^'^ 

İli J l H\ °(̂ AİUOÛ «.Üjî <üji ^ I j J ^ J İ j j i î l j ^ Ü - l yjJl il Hu 
i . . . . ÖJIIS^ A J j ^ a U J «İl 01 

"/yi bil ki, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka 
veliler edinerek: 'Biz bunlara, sırf bizi Allah'a yak
laştırsınlar diye tapıyoruz' diyenler(e gelince): Şüphesiz ki 
Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü 
verecektir... "^^ 

Yukarıdaki âyetlerde çok açık biçimde anlatılıyor ki 
puta tapanlara "her şeyi yaratanın, her şeyi düzene koya-
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34) Bkz., el-Kurtubî, a.g.e., XVI, 64. 

35) et-Taberî, a.g.e., XXIII, 122. 

nın 'kim' olduğu sorulduğunda, açıkça: 'Allah' diye 
karşılık vermektedirler. 

- 'Gökleri yeri, güneşi ayı yaratan ve bunlan belirli bir 
düzen içinde tutan, yürüten KİM?' 

- ' A L L A H ! ' 

- 'Gökten yağmur indirip yeryüzüne hayat veren KİM?' 

- ' A L L A H ! ' 

Yine onlara soruluyor: 

- 'Putlara neden tapıyorsunuz?' 

- 'Allah'a yaklaştırsınlar diye!' 

Demek ki, sözü edilen puta tapanlarda, 'Allah' inancı 
vardı, yine de putlara tapıyorlardı. Putların, kendilerini 
Allah 'a yaklaştıracaklarına inandıkları için onlara 
tapıyorlardı. 

Kurtubî diyor ki: "Puta tapanlar, herşeyi Allah'ın ya
rattığını, meydana getirdiğini kabul ediyorlardı. Bununla 
birlikte, cahilliklerinden, beyinsizliklerinden Allah'ı bırakıp 
başkasına tapıyorlardı."^'* 

Zikrettiğimiz son âyette, puta tapanlara uyarı da var: 
"Di/cfcat edin. 'hd/isdin,A//ah'mdır" şeklinde. Hâlis dinin 
anlamı; "asıl kulluk, ibâdettir. Yani ibâdet, yalnızca 
Allah'a özgüdür. Putlara yapılan ibâdet, Allah'a yak-
laşhrma amacıyla da olsa, geçerli değildir. "^^ 

Kısacası: Allah'tan başkalarına tapınırlarken puta ta
panların güttükleri tek amaç: "Allah'a yaklaşmakür." Bu 
amacı gerçekleştirmek için de tapınma yoluyla, Allah'tan 
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36) Yûnus, 10/18. 

başkalarının şefaatlerini sağlamaya çalışıyorlardı. 

«Ali l XS. UJUAJi i İ ^ ojîjÂiJ («-»j-ÖJ "i U aÜI O J İ öj^MJT 

"AUah'ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar ve
remeyen şeylere tapıyorlar ve: 'Bunlar Allah katında bizim 
şefaatçilerimizdirl' diyorlar. "^^ 

Râzî, puta tapanların, taptıkları putları için: "Bunlar, 
bizim, Allah katındaki şefaatçilerimizdir" demelerini tefsir 
ederek şöyle diyor: "O kâhrier (puta tapanlar), Allah'a 
ta'zim hususunda, putlara tapmanın, Allah'ın bizzat ken
disine ibâdet etmekten daha önemli olduğunu 
sanıyorlardı. İşte bundan ötürü onlar, 'bizim, Allah'a 
ibâdet etmekle uğraşmaya ehliyet ve liyâkatimiz yoktur. 
Aksine biz, bu putlara ibâdet etmeye çalışırız. Çünkü on
lar, bize Allah kaünda şefaatçi olurlar' " diyorlardı. 

Sonra âlimler, o müşriklerin, hangi sebepten ötürü, 
putlar hakkında "onlar Allah katında bizim şefaat
çilerimizdir" dedikleri hususunda ihtilaf etmişler ve pek 
çok görüş ileri sürmüşlerdir: 

1) O müşrikler, âlemdeki her bölgeyi idare edenin, fe
lekler âleminin ruhlarından belli bir rûh olduğu inancını 
taşıyorlardı. Bundan dolayı o ruh için, bir put belirlediler. 
Maksatları aslında o ruha ibâdet olmak üzere, o puta 
ibâdet ettiler, sonra da o ruhun, en büyük ilâhın 
(Allah'ın) kulu olduğuna inandılar ve ona tapmakla 
meşgul oldular. 

2) Onlar yıldızlara tapıyor ve Allah'a kuUak ehliyetinin 
yalnız onlarda bulunduğunu iddia ediyorlardı. Daha sonra 
da yıldızların doğup battığını görünce o yıldızlara ibâdet 
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37) Yûnus, 10/18. 

38) er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, XVII, 59, 60. 

etmek maksadıyla o yıldızlara ait belirli putlar yaptılar ve 
onlara ibâdet etmekle meşgul oldular. 

3) Onlar o putlar ve heykeller üzerine, belirli tılsımlar 
koydular. Daha sonra da tıpkı büyücülerin yaptığı gibi, 
onlara ibâdet ettiler. 

4) Onlar, bu putlan ve heykelleri, kendi peygamber
lerinin ve büyüklerinin şeklinde yaptılar ve her ne zaman 
bu heykellere ibâdetle meşgul olurlarsa, o ulu kişinin, 
Allah katında kendileri için şefaatçi olacaklannı iddia et
tiler. Bunun bir benzeri de zamanımızdaki pek çok in
sanın onların kabirlerine saygı duyup hürmet ettiklerinde, 
Allah katında onlann kendilerine şefaatçi olacağı inancını 
taşıyarak, büyük zatların kabirlerine ta'zim ile meşgul ol-
malandır. 

5) Onlar, İlâhın en büyük nûr, meleklerin de (küçük) 
nurlar olduğuna inanıyorlardı. Bundan dolayı onlar, en 
büyük putu, en büyük ilâhın suretinde, diğer putları da 
(güya) meleklerin suretinde yapmışlardır. 

6) Belki de o topluluk, "hulul" inancını taşıyordu ve 
ilâhın, bazı yüce ve kıymetli cisimlere hulul edebileceğini 
söylüyorlardı. Bütün bu inançlar. Yüce Allah'ın 

ifjt^^juLi Sıj ^'j-iii Slû ili Oji j - öjJİMjD "Onlar Allah 'm 

dışında, kendilerine ne bir zarar, ne bir fayda vermeyecek 
olan şeylere taparlar..."^^ şeklindeki âyeti ile bâtıldır, 
yanlıştır. ^8 

Dr. Toshihiko İzutsu ise, şöyle diyor: "İslâm'dan 
önceki Araplar arasında bulunan Allah kavramı, mâhiyet 
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İtibariyle İslâm'ın Allah kavramına şaşırtacak derecede 
yakındı, o kadar yakın ki, Kur'ân; bazen böyle doğru bir 
Tanrı anlayışının kâfirleri neden yeni gerçeği kabule sev-
ketmediğine şaşar..." (Ayetler in açıklamalarında) 
görülüyor ki, Allah, İslâm'dan önceki Arapların zihninde, 
"dünyanın yaratıcısı", "yağmuru indiren", "yeryüzünde 
bulunan her şeye hayat veren", varlık olarak bilinmektedir. 
Yalnız Kur'ân'ın onlardan yakındığı tek taraf, Allah'ı 
göklerin ve yerin yaraücısı bildikten sonra, yalnız O'na 
ibâdet edileceğini, O'ndan başkasına tapılamayacağını 
bilmemeleri, bu sonuca varamamalarıdır. Kur'ân bunu 

şu cümlelerle ifade eder: «Oj i j j - ı j t » "O halde nasıl 

(doğrudan) döndürülüyorlar?'"^^, iüjİoH^jSV^^.)) "Fakat 
onların çoğu akıllarını kullanmazlar.'"^^ 

Allah inancı, Araplar'da Hz. İbrahim ve oğlu İsmail (as) 
tarafından kurulan tevhid dininden kalma bir inançtı. Fa
kat daha sonra bu inanç Araplarda şirke bulanarak bozul
muştur. 

Câhil toplumlarda insanlar, görmedikleri ve düşünce
lerine sığdıramadıkları yüce yaratıcıyla aralarına girecek 
vâsıtalar koymaktadırlar. Önce yardım görme ve şefaat 
umuduyla, korku ve menfaat îcabı'*^ dünya hayatları 
bakımından daha müşahhas faydalar bulacaklarını san
dıkları putlara bağlanmışlardır. Daha sonra ilk sapıklıkları 
unutularak, çıkış noktasından başlayan sapma giderek 

39) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 101. 
40) elAnkebÛt, 29 /61 . 
41) elAnkebût, 29/63. 
42) İzutsu, Kur'ân'da Allah ve İnsan, çev: Süleyman Ateş, İst, trs, (çevirmen, dipnotun

dan) s. 90, 93. 
43) Bkz., ez-Zümer, 39 /3 ; Yûnus, 10/18; Yûsuf, 12/40; Meryem, 19 /81 ; Yâsîn, 

36/74; en-NahI, 16/51; Hûd, 11/101; el-Furkân, 25/43. 



1 1 2 - K U R ' A N S E M A N T İ Ğ İ 

artmış ve varlıkları temsil eden maddelere tapar duruma 
düşmüşlerdir.'*'* Arap müşrikliği için ileri sürülen bir 
görüşe göre, bu putlara sırf maddesinden dolayı değil, 
onlara gaybî kuvvetlerin indiği yer veya akıllı, iradeli, olay
ları değiştirecek kuvvette zarar ve fayda verebilen ruhların 
bir sembolü kabul ettikleri için tapıyorlardı.'*^ Diğer bir 
görüşe göre de Hz . ismail'in nesli Mekke'de pek 
çoğaldılar ve Mekke'ye sığmaz hale geldiler. Aralarında 
düşmanlıklar meydana geldi bir kısmı bir kısmını oradan 
sürdü. Sürülenler Mekke 'ye ve Kabe 'ye saygı ve 
bağlılıklarından dolayı oradan yanlarına birer taş aldılar. 
Konakladıkları her yerde kendilerine uğur getirsin diye, 
sevgi ve saygılarını ifade için, onları bir yere koyar, 
etrafında dönerlerdi. Bu davranışları onları gitgide 
hoşlarına giden şeylere tapmaya götürdü. Asıl dinlerini 
unuttular, putlara taptılar.'*^ 

Müşriklerin pek çok putları vardı. Bunlardan en 
meşhurlarından bazılarının isimleri bizzat Kur'ân'da 
geçmektedir. '*' 

Câhiliyye müşriklerinin putları arasında Lât, Menât, 
Uzzâ, Hubel en meşhurlarıydı, ibn Abbas ve Mücâhid'-
den rivayete göre ilk üçünü Allah'ın isimlerinden çıkar
mışlardır.'*8 Allah'dan el-Lât'ı, el-Aziz'den el-Uzzâ'yı, el-
Mennân'dan Menâf i çıkarmışlardır. Belki de Cenâb-ı 
Hakk'ın ulûhiyyetini paylaştırdıkları gibi, isimlerini de pay
laştırarak müşahhaslaştırmak istemişlerdir. Bunlardan 

44) Yıldırım, Suat, Kur'ân'da Ulûhiyet, İst, 1987, s. 5. 
45) Draz, Muhammed Abdullah, ed-Dîn, Mısır 1952, s. 34; Sankçıoğlu, "Kur'ân'a Göre 

Müşrikler ve Putperestler", İslâmî Araştırmalar, sayı: 1, s. 30. 

46) İbn Kelbî, Kitâbu'l-Esnâm, Thk: Ahmed Zeki Paşa, Ankara 1969, s. 5, 6. 
47) el-A'raf, 7/180; en-Necm, 53/19, 20. 
48) et-Taberî, a.g.e., IX, 133; İbn Kesir, a.g.e., !I, 269. 
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49) İbn Kelbî, a.g.e., s. 29-31; Bahoner, Cevad, İslâm Öncesi Câhiliyye ve Günümüzde 
Din Gerçeği, Trc; Hasan Çiftçi, Nimet Yıldırım, Erzurum, trs, s. 23.. 

50) Dayf, Şevki, a.g.e., s. 91; Şehate, Abdulfettah Ali, Dirâsât fi Târihi'l-Arabî ve Sad-
ri'l-lslâm. Kahire 1972, 1, 198. 

51) İbn Kelbî, a.g.e., s. 36. 
52) Ulutürk, a.g.e., s. 5. 
53) İbn Kelbî, a.g.e., s. 21; İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye, Mısır 1329, I, 83. 

Lât, Tâif'de bulunuyordu. Dört köşe bir kaya parçasından 
ibaretti. Kureyş ve bütün Araplar ona saygı gösterirlerdi. 
Menât, Mekke ile Medine arasında sahilde Kudayd deni
len bir yerde dikiliydi. Evs ve Hazrec Kabilesi Mekke, Me
dine ve komşu bölgelerde oturan herkes, tüm Araplar 
onu sayarlardı, kurbanlar ve hediyeler sunarlardı. Uzzâ, 
Mekke'den Irak'a çıkışta Hûraz isimli bir vadide bulunur
du. Kureyş'in en büyük putuydu, onu ziyaret ederler, ona 
hediyeler sunarlar, yanında kurbanlar keserlerdi.'*^ Hubel, 
Kabe içinde ve çevresindeki putların en büyüğü idi. O 
Kabe'nin içerisinde idi. Kırmızı akikten insan şeklinde 
sağ eli kırık bir puttu. Kureyş ona altından bir el 
yapmıştı.^'^ Önünde fal okları çekerlerdi.^* Müşrik Araplar 
putlarına yemin ederler, çocuklarına bunlara izafetle ad 
koyarlar, kurban keserler, saygıyla onları tavaf ederler, bir 
yolculuğa çıkarken ve yoldan dönüşte onları sıvaz-
larlardı. 

Araplarda putperestlik o kadar yayılmıştı ki, yalnız 
mâbetlerdeki putlarla yetinmezlerdi. Çoğunun evlerinde 
de putları ve tapınacak taşları bulunurdu. Birisi bir yolcu
luğa niyetlendiğinde, evinde yaptığı son iş, eliyle ona do
kunmak olurdu; yoldan döndüğünde de, evine girer gir
mez, yaptığı ilk iş, aynı şekilde, eliyle ona dokunmak 
olurdu. 

Câhiliyye çağında, bu sözde tanrılar yanında kabile
lere ve yeriere göre tapınılan, korkulan ve saygı gösterilen 
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54) ez-Zuhruf, 43 /19 , 20; es-Saffât, 37/158. 
55) ez-Zümer, 39/39. 
56) Kâf, 50/3-5. 
57) Sâd, 38/5 . 
58) Keskioğlu, Osman-Berki, A . Himmet, Hâtemü'l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayaü, 

Ankara 1981, s. 21, 22. 

melekler, şeytanlar ve cinler gibi başka üstün varlıklar da 
vardı. ̂ '̂  Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm'in ay, güneş ve yıldız gibi 
gök cisimlerinden çokça bahsetmesinin bir sebebi de A -
raplar içerisinde böyle gök cisimlerine tapanların bulun
masıdır. 

Bu derece koyu puta tapıcıhğa saplanmış olan müşrik 
Araplar, bu ulûhiyyet anlayışını babalarından aldıklarını ve 
putların kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını iddia ediyor
lardı.^^ Ruhlarına işlemiş putçuluk yüzünden en çok ga
ripsedikleri düşünce, hâlis tevhid inancı ve öldükten son
ra dirilme fikridir. 

Müşrikler; « L - ^ I ia ö l l ' ^ l j l '̂l â̂*ifi JK>r\« 

"O bütün tanrıları bir tek tanrı mı yaptı? Bu, cidden 

tuhaf bir şeydir!" diyerek şaşkınlıklarını dile getiriyorlar

dı. 

Arabistan'da Yahudilik ve Hristiyanlık, yâni bu iki 
ilâhî din biraz yayılmış bulunuyordu. Fakat, hristiyanların 
mezhep kavgaları, yahudilerin din mücadeleleri bu iki di
nin Araplarca benimsenmesine engel olmuştu. Ayrıca A -
raplarm en karanlık devirlerini teşkil eden Câhiliyye dev
rinde putperestlikten nefret ederek bunlardan yüz çeviren
ler, Hz. İbrahim (as)'m getirdiği Haniflik üzere olanlar da 
mevcuttu. Yani Arabistan'da bu devirde Hanifler de 
vardı, ancak sayıca çok az idiler. 
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59) Yıldırım, Suat, a.g.e., s. 108. 

60) Hûd, 11/101. 

3. Kur'ân-ı Kerîm'de İ lâh ve A l l a h Kavramı 

a) İ lâh Kavramı: İlâh kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de 
148 defa geçmektedir (Bu sayı şöyle bir tasnif yapılabilir; 
96 yerde mücerred, 17 yerde ise çeşitli bitişik zamirlere 
izafet edilmiş olarak, 2 defa ikil, 33 defa da çoğul duru
mundadır). Bu kökten hiçbir fiilin gelmemiş olması dikkat 
çekmektedir. Belirli olarak "el-ilâh" hiç vârid olmamışür. 
Mücerred olarak kullanıldığında genellikle, Arapça'daki 
te'kid ve hasr üsluplarında olan nefy-isbat cümlesi içinde 
yer alarak, Tanrı'nın, ancak Allah olduğunu gösterir (Lâ 
ilahe illâ Hû vb. ibarelerde olduğu gibi).^^ 

İlâh kelimesi, aslında gerçek Tanrıya ait bir isim ol
makla beraber, Arapça'da genel anlamda tanrı için kul
lanılan cins ismi durumunda olduğundan, bâtıl tanrılar 
hakkında da kullanılır. Gerçek ilâh olmasa bile, çeşitli 
kimseler tarahndan tapınmaya konu edinmiş olan her 
varlık, bu kelime ile gösterilebilir. Buna rağmen Kur'ân'da 
çoğunlukla gerçek ilâh hakkında kullanılmış, bâtıl tanrılar 
için oldukça az kullanılmıştır. Allah bu kelimeyi bâtıl 
tanrılar hakkında kullanırken, ya müşriklerden nakil ve 
hikâye ettiği sözlerde geürir veya bir zamirle onlara nisbet 
eder: 

^ o , , , 5 - - o V t a . f a . ^ a f f. _a f a. a 

U j kiLj y U l ; r UJ ^ j < AÎII O J İ ^ öjC'Jü j i \ j » ^ ! c-sfti U İ . . . » 

"Allah'tan başka yaluardıkları tanrıları kendilerine fay
da vermedi, ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yara
madı" âyetinde olduğu gibi müşriklerden nakil veya on
lara izafe hallerinde bile, birçok müfessir, "sizin iddianıza 
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61) et-Taberî, a.g.e., XII, 113; Mehmet Vehbi, Büyük Kur'ân Tefsiri (Hülâsatü'l-Beyân), 
İst, 1969, XII, 2424. 

62) Yıldmm, Suat, a.g.e., s. 109. 
63) el-Kasas, 28/88. 
64) tzutsu, God and Man in the Koran, s. 98. 

göre tanrı olan", "tanrı olduğunu iddia ettiğiniz" gibi 
ibarelerin mukadder olduğunu düşünür. Gaye, o sahte 
tanrılara, Allah'ın bir hakikat tanımadığını ortaya koy-
maktır.62 

Kendisine tapınılan nesnelere ilâh (tanrı) denilmesi 
onlara tapanların itikadı nokta-i nazarındandır. O manâda 
âlihe (ilâhlar), birçok ilâh vardır. Fakat bunlar, asla 
tanrılığa lâyık değillerdir. 

"Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan 
başka tanrı yoktur. O'nun yüzü (zâtı)ndan başka her şey 
helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürü
leceksiniz."^^ 

Câhiliyye sisteminde, Allah düşüncesi etrafında 
gelişen izafî unsurların hepsini Kur'ân, hatalı, kendi 
görüşüne aykırı bulmuş, bu fikirlere ve bunları taşıyan in
sanlara karşı savaş açmıştır, itiraz edilen unsurların 
başında Allah'ın diğer tanrılar (şürekâ) yanında üstün 
tanrı olması fikri idi. Yani bütün diğer tanrılardan üstün 
bir Allah vardı ama O'nun yanında ortakları (şürekâ) olan 
başka tanrılaı' da vardı. Kur'ân-ı Kerîm Allah'tan başka 
ilâh olmadığını her sayfasında değişik tonlarla anlatmak
tadır. Örneğin; 

"O, kendinden başka tanrı olmayan Allah'tır. İlkte 
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65) el-Kasas, 28/70. 
66) ez-Zuhruf, 43/84. 
67) Yıldırım, Suat, a.g.e., s. 101. 
68) el-Fâtiha, 1/2, 3. 
69) Macit, a.g.e., s. 362, 363. 

de, sonda da (dünyada da, âhirette de) hamd O'na mah
sustur. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürü
leceksiniz. "^^ 

"(Yalnız) O'dur ki, gökte de Tanrı'dır, yerde de 

Tanrı'dır. O hâkimdir, bilendir.'"^ 

b ) A l l a h K a v r a m ı : "Allah" lafzı. Kur an'da 2697 
defa anılmaktadır. İslâmî geleneğin sıralamasına göre, ilk 
kırk surede ulûhiyyet, "Allah" isminden ziyade izafetli du-
rumlarıyle "Rabb" ismi getirilerek ifade olunmuştur. On
dan sonra durum, bunun zıddı şeklinde tecelli etmiştir. 
Bütün Kur'ân'da vârid olan "Allah" isminin, Mekkî ve 
Medenî surelere dağılış nisbeü, yaklaşık olarak, % 35-40 
Mekkî surelerde, % 60-65 Medenî surelerdedir.^'' 

Allah kelimesi, özel isim olup, Kur'ân düşüncesinin 
temelini oluşturmaktadır. Zîra Kur'ân, hemen girişinde 

bulunan; « j » - ^ ) \ j-U?-^31 * :̂;vJUÎI o j «i OAİ-I »"Hamd âlemlerin 

Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'a mahsustur"^^, 
âyetiyle başlamaktadır. Bu ilâhî söz, Allah, âlem ve insan 
gerçeğini ve birbirleriyle olan ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

Kur'ân, yüce sıfatlara sahip bir Allah'tan bahseder. 
Tevhîd esasına dayanan bu ilâhî sistemin odağı konu
munda olan Allah, varlık ve ötesini bilen, gören, yaratan 
bir ilâhür. Kur'ân: 
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70) Meryem, 19/65. 
71) en-Nesefî, Ebu'l-Berekât Abdullafı İbn Ahmed İbn Mahmud, Tefsîru'n-Nesefî, İst, 

1984, m, 40; Râğıb el-tsfehânî, a.g.e., s. 24. 
72) er-Râzî, Levâmiu'l-Beyyinât Şerhu'l-Esmâillahi'l-Hüsnâ, Kahire 1976, s. 109. 
73) İzmirli, İsmail Hakkı, el-Cevâbu's-Sedîd fi Beyâni Dini't-Tevhîd, Ankara H. 1341, s. 

13, 14. 
74) Macit, a.g.e., s. 364, 365. 
75) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 101. 

"fOj, göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan 
şeylerin Rabb'idir. O'na kulluk et ve O'na kutlukta sab
ret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?"^^ de
mektedir. Yani Allah'tan başka bu isimle anılan bir ilâh 
olmadığı a n l a t ı l m a k t a d ı r . O halde Allah kelimesi, bir 
isimdir. Şayet türemiş olsaydı isim değil, sıfat olurdu. 

Kur'ân'a göre; Allah, varlığı gerekli olan yüce ve 
eşsiz olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bütün kemal 
sıfatlara sahip, herşeyi yaratan, ibâdete lâyık ve bütüh 
noksanlıklardan münezzeh olan bir zâttır.'^ 

Kur'ân öz olarak bu sıfatlara sahip Yüce Yaratıcı'ya, 
insanların imân etmelerini söyler. Kur'ân'a göre Allah 
kavramı. Yüce Yaratıcı'nın zâtını, varlığını, birliğini ve 
sıfatlarını kapsamaktadır. Diğer isimlerde, Allah lafzı ka
dar toplayıcılık görülmemektedir. Öyle ise bu kelime. 
Yüce Allah'a ait özel bir isimdir.''* 

Daha önce de söylediğimiz gibi Kur'ân'ın nazil 
olduğu çevrede yaşayan insanlar, "Allah" adını taşıyan 
göklerin ve yerin yaratıcısı, bir kudreti kabul ediyorlardı. 
Kur'ân ulûhiyyet hakkındaki yanlış inancı düzeltmek is
terken, onların ismen inandıkları "Allah" mefhumundan 
hareket etmiştir. '^ Bu durum, Kur'ân'ın açık ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Gökleri ve yeri yaratanın, güneşi ve ayı 
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kendi emirlerine verenin, yağmuru indirerek yeri can-
landıranm'^ kendilerini de yaratanın "Allah" olduğunu iti
raf etmeye Araplar mecbur kalırlardı. Mecbur kalırlardı, 
diyoruz. Çünkü, onların bu itirafları -bu âyetlerden 
anlaşıldığına g ö r e - ancak bir soru karşısında kaldık
larında, sıkıştıklarında ortaya çıkan bir ikrar olmaktadır. 
Demek ki onlar, normal olarak Allah'ı unutmuşlardı. Ken
di elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar ve onların kendileri
ni Allah'a yaklaştıracağını ve şefaatçi olacaklarını iddia 
ediyorlardı; 

^ Jûîj AJÛL ĵVı j Sij otj-uüı j *i ÛJ i l i bjlji jî 
( ( 0 / > j ' 

"Allah'ı bırakıp kendilerine, ne zarar, ne de yarar 
vermeyen şeylere tapıyorlar ve: 'Bunlar Allah katında bizim 
şefaatçilerimizdir!' diyorlar. De ki: 'Allah'ın, göklerde ve 
yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz?' 
O, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir."'''' 

fi -fi , , J ı o , o , , , ^ s , j ı , û , o fi , a fi ,0, fi fi a , , v 5 • , afi 

"İyi bil ki, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka 
veliler edinerek: 'Biz bunlara, sırf bizi Allah'a yaklaştır
sınlar diye tapıyoruz', diyenler(e gelince): Şüphesiz ki 
Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü 
verecektir. Allah, yalancı, nankör olan kimseyi doğru yola 
iletmez. "^^ Kur'ân bu varlıkların tanrılığını raddederek in-

76) el-Ankebût, 29 /61 , 63; Lokman, 31/25; ez-Zümer, 39/38. 
77) Yûnus, 10/18. 
78) ez-Zümer, 39/3 . 
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79) tzutsu, God and Man in the Koran, s. 75. 

sanları tevhide; tek Allah'a inanıp, ibâdet etmeye 
çağırmıştır. , 

Sonuç olarak Allah kavramını semantik açıdan 
değerlendirecek olursak; Allah, Kur'ân düşünce siste
minde en yüksek odak kelimedir. Derece ve önem 
bakımından ondan üstün bir kelime yoktur. Kur'ân 
düşünce sistemi, esas olarak merkezinde Allah olan bir 
sistemdir. Onun için bu sistemde Allah fikri yukarıdan 
aşağıya her şeye hâkim olur ve bütün anahtar terimlerin 
semanük yapısı üzerinde derin tesir gösterir. 
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B. MELEK K A V R A M I 

Yüce Allah insanoğlunu mahlukahn en mükemmeli 
olarak yaratmış ve onu melekî ve hayvanı sıfatlarla do
natmıştır. Bu mükemmelliğe mukabil bir sorumluluğunun 
olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun için de, insa
noğluna bir hesap ve ceza günü hazırlanmıştır. Bu 
mükemmel varlığa, bütün âlemleri musahhar kılan Yüce 
Rabbimiz, insanı başı boş bırakmamıştır. înfitâr sûresinin 
82/10-11. ayetlerinde «o^'L-T Ü l ^ - T * 'cı^JesL^ j i l l k Olj» 

"Şüpheniz olmasın ki üzerinizde koruyucular, şerefli 
saygıdeğer kâtipler var" ifadesiyle Kur'ân-ı Kerim, insanı 
kendi yaratılışı doğrultusunda uyarmakta, onun boş 
bırakılmayıp, her an bir denetim altında bulunduğu ve 
işittiklerinin, söylediklerinin noksansız tesbit edildiğini 
hatıriatmaktadır. İşte Yüce Allah bu vazifeyi "melek" deni
len yaratıklarına vermiştir. Bunlar Allah'ın emirlerini eksik
siz yerine getiren, itaatkâr mahlûklardır. Allah'a karşı gel
mezler. Allah'ın emirlerini yerine getirirler, insanlara 
yardımcı olurlar, onu iyi ve kötü bütün davranışlarını tes
bit ederler. İşte meleklerin varlığına iman İslâm'ın inanç 
esaslarından biridir. Biz burada "Melek" kavramının tahli
lini yapacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n M e l e k Kavramı 

Lügat kitaplarında "Melek" kelimesinin türevi ile ilgili 
birçok bilgi verilmektedir. Melek kelimesinin türetilişi 
hakkındaki görüşleri şöyle sıralayabiliriz: 

a) Melek kelimesi " i^ t>l«" kelimesinin tekilidir ve 

"1)'*^" kelimesinin hafifletilmiş şeklidir. Bu "IJ'A-" kelime

sindeki hemzenin hazf edilmesinde lügat âlimleri birleş-
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80) İbn Manzûr, Lisânu'lArab, III, 529. 
81) ez-Zebîdî, Tacu'l-Arus, VII, 104. 
82) ez-Zebîdî, a.g.e., VII, 103; el-Kurtubî, a.g.e., 1, 262; Elmalılı, a.g.e., I, 261. 
83) et-Taberî, a.g.e., I, 198. 
84) Elmalılı, a.g.e., I, 261. 

mislerdir. "ii%>" kelimesi " Â^jJ!" mastarından "J^i*" vez-

nindedir.80 "Melek" kelimesinin aslı olduğu iddia edilen 

"SS'jJı" kökünün mazisi, "viUı" muzârîsi, "dJJb" şeklindedir 

ve "elçilik etmek" anlamına gelir. Araplar "elçiliğini 

üzerine aldı" anlamında "«u-SÜU diJÜ-pl" derler. İbnü'l-

Enbârî, " 0 ^ J l ^ f " ifadesi "beni ona gönder, elçi yap" 

anlamındadır, demektedir. Nitekim bu manada Adiyy İbn 

Zeydi'l-İmâdî: 

"Benden Nu'man'a bir elçilik yetiştir, hapisliğim ve 
bekleyişim gerçekten uzadı" demektedir. Bu manâda 
daha başka deliller de vardır. İşte birtakım ruhanî 
varlıklara bu "risâlet" (elçilik) manâsıyla melâike ismi veril
miştir. Çünkü melekler Allah'ın resulleri, elçileridir. Allah 
onları peygamberlerine gönderir. Yani "melek" mekân 
ismi olmak üzere "risâlet yeri" veya mef'ul manâsıyla resul 
(elçi) mürsel, risâlet âmili, ilâhî vasıtalar" demektir. 

Kisâî (Ö.189/805)'de, bu kelimenin aslının "İJjİÎ" mas
tarından "düU" şeklinde olduğunu ve "risâlet" anlamı 
taşıdığını söylemiştir. "diJU" kelimesinde lâm takdim edil-
miş, hemze geri bırakılmıştır ve ".îJ%«" şeklini almışür. 
Nitekim şâir şöyle demiştir: 

^ j j j iJSÛJ jSdj c w i 

"Sen bir insan değil, gökten inerek dönüp dolaşan 
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85) el-Cevherî, a.g.e., IV, 1611; İbn Manzûr, a.g.e., III, 529; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, 
VII, 182. 

86) el-Cevherî, a.g.e., a.y.; İbn Manzûr, a.g.e., a.y. 
87) el-Cevherî, a.g.e., a.y.; ez-Zebîdt, a.g.e., a.y. 
88) ez-Zebîdî, a.g.e., a.y.; el-Kurtubî, a.g.e., I, 263. 
89) Ebû Hayyân, Ebû Abdillah Muhammed İbn Yûsuf İbn Ali Yûsuf İbn Hayyân, et-

Tefsîru'l-Kebir (el-Bahru'l-Muhît), Riyâd trs, I, 137; Elmahlı, a.g.e., I, 260; VIII, 
5320, 5321; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, VII, 182. 

90) Macdonald, D.B., "Melâike mad.", İslâm Ans, M.E.B., VII, 661. 

bir meleksin."^^ " û'^'" kelimesi daha sonra kolay okun

sun diye ve çok fazla kullanıldığından dolayı hemze 

bırakılmış ve "dXU" şekline gelmiştir. Kelime çoğu 

yapıldığı zaman tekilinde bırakılan hemze geri getirilerek 

"^3%." veya "dJl5^" şeklini almıştır.^^ " k s ' ^ " kelimesinin 

sonundaki (ta) harh çoğullar müennes olduğu için ve 

te'kid ifade etmesi için getirilmiştir. İbn Sikkît, " S ^ " ^ " 

kelimesi " Â S İ A ! » " kelimesinin çoğuludur, demiştir. 

b) Bazı âlimler de, melek kelimesinin mîmi, aslî olup 
mülk ve melekût maddesinden türetilmiş ve "kuvvet" an
lamını ifâde etmektedir, demişlerdir. Çoğulu emlâk ve 
semaî (kural dışı) olarak melâike olabilir. Bu takdirde ikisi 
bir anlamda birleşebilir ise de, melek'te kuvvet manâsı, 
melâike'de ise yukarıda zikrettiğimiz risâlet (elçilik) manâsı 
daha açık olarak görünür. Melek, melâike'den daha 
umumîdir denilmesi bundan dolayıdır. Melâike'nin hepsi 
melektir, kuvvettir, fakat meleğin hepsinin melâike olması 
gerekmez, risâlet vazifesi yapmayan melekler de vardır. 

c) Müsteşriklerden D. B. Macdonald da bu kelime 

hakkında şu fikri ileri sürer: " d i j ^ " kelimesi eski bir Sâmî 
kelimesinin düzensiz çoğuludur. Kelimenin İbrânice asıllı 
olduğu söyleniyorsa da pek doğru değildir. ̂ ° 
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91) Cevâd Ali, Târihu"l-Arab Kable'l-tslâm, Bağdad 1956, V, 41. 

92) el-En'âm, 6/8. 

Melek kelimesinin türetilişi hakkında zikrettiğimiz en 
doğru görüş, birinci görüştür. 

2. Kur'ân Öncesi (Câhil iyye Döneminde ) A r a p 
larda M e l e k İnancı 

Câhiliyye dönemindeki Araplar nazarında melekler, 
rûhânî varlıklardır. Kur'ân-ı Kerîm'de, müşriklerin, melek
ler hakkında Hz. Peygamber (sav) ile konuşmalarından ve 
bu hususta onunla mücâdele etmelerinden bahseden 
birçok âyet vardır. îşte bu âyetler, bize Câhiliyye 
döneminde Araplar arasında melâike fikrinin mevcut ve 
yaygın olduğunu göstermektedir.^* 

Araplar Kur'ân'ın nüzulünden önce melek kelimesini, 
"Allah'ın risâletini tebliğ eden ve O'rıun katında şefaat 
eden rûhânî varlıklar" anlamında kullanmışlardır. Kur'ân 
naslarından anladığımız kadarıyla melekler hakkındaki an
layışları böyleydi. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Arapların melekler 
hakkındaki inançlarını belirten Kur'ân-ı Kerîm'de pek çok 
ayet bulunmaktadır. Aşağıdaki âyetler bunun bazı 
örnekleridir: 

«Ojj^, ^ ^Vl isi Ü j i î jJ j d i i - <Lk J j l î Vjİ Ijlöj» 

'"O'na bir melek indirilmeli değil miydi?' dediler. 
'Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, artık ken
dilerine hiç göz açtırılmazdı'.'"^^ 

i - - at' 
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^ o ^ ,0 , o 

« O j Â L i v » A s - ^ j ^ 

"Rahman çocuk edindi, dediler. O, (böyle şeylerden) 
yüce (münezzeh)dir. Hayır (Rahman'ın çocukları sandıkları 
melekler, O'nun) değerli kullar(ı)dır. O'ndan önce söz 
söylemezler ve onlar, O'nun buyruğunu yaparlar. (Allah), 
onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. (Allah'ın) razı 
olduğundan başkasına şefaat edemezler ve onlar O'nun 
korkusundan titrer 1er.'"^^ 

Yukarıdaki zikrettiğimiz âyetlerde açıkça görüldüğü 

93) el-Hicr, 15/6,7. 
94) el-isrâ, 17/39, 40. 
95) el-Enbiyâ, 21/26-28. 

"Dediler ki: 'Ey kendisine zikir (kitap) indirilmiş olan, 
sen mutlaka cinlenmişsin!" Eğer doğrulardansan, bize 
melekleri getirsene!^^ 

öjJjİsİ liûl Â^İİJI JA juJb («İLıUUî * '\jy-X> i.jt. 

"Şunlar, Rabb'inin Hikmet'ten vahyettiği (emirleri)n-
dendir. Allah ile beraber başka tanrı edinme, sonra 
kınanmış, uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. 
(Yüce Allah, melekleri Allah'ın kızları sananlara hitab 
ediyor.) Rabb'iniz, oğulları size seçti de kendine melek
lerden kadınlar mı edindi? Gerçekten siz, büyük (çok teh
likeli) bir söz söylüyorsurıuz!"^'^ 
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96) Sebe", 34/40, 41. 
97) Bkz., es-Sâffât, 37/149, 150; ez-Zümer, 39/3 , 4, 38; ez-Zuhruf, 43/19,20; en-

Necm, 53/19-28. 
98) Antera, Divânu Antera, Beyrut trs, s. 101. Şâir burada sevdiği kız Able'ye hitab et

mektedir, ölüm meleği inancı, Kur'ân'm ahiret telakkisinde önemli bir rol oynar. Can 
çekişme sırasında meleklerin gelip ruhu nasıl aldığı ve Yüce Hâkim önüne 
götürdüklerini anlatan parçalar vardır. Bu inanç da câhiliyye düşüncesine yabancı 
değildir. 

gibi câhiliyye Arapları, meleklerin Allah'ın kızları olduk
larına inanıyorlardı ve Allah katında kendilerine şefaatçi 
olacakları umuduyla onlara tapıyorlardı. Nitekim Sebe' 
süresindeki şu âyetler Arapların meleklere taptıklarını bize 
anlatmaktadır: 

« . . . (»^Jİ ıj» b j j 

"O gün, onların hepsini bir araya toplar, sonra me
leklere: 'Bunlar size mi tapıyorlardı?' der. (Melekler) derler 
ki: 'Sen yücesin, bizim velîmiz (koruyucumuz) onlar değil. 
Sensin...'"^'' 

Konuyla ilgili bunlardan başka Kur'ân-ı Kerîm'de 
daha pek çok âyet vardır. 

Câhiliyye Araplarındaki bu melek inancı, yalnız Yahu
di ve Fars dînî inançlarından etkilenmesi muhtemel olan 
şehirde oturanlar arasında değil, saf bedevîler arasında 
da çok yaygındı. Câhiliyye çağı ünlü savaşçı şâiri Antera 
îbn Şeddâd (Ö.M. 615) bir beyünde şöyle diyor: 

"(Kabilemizde savaşta bulunan herhangi birinden 
sor) o sana kılıcımın ucunda ölüm meleğinin daima hazır 
olup hiç kaybolmadığını söyleyecektir."^^ 
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99) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 16. 
100) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 16. 
101) Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, I, 132. 

Arap inancına göre melek, bir parça tanrı niteliğinde, 
ya da cinnin üstünü olan, saygıya, hattâ tapılmaya lâyık, 
gözle görülmez ruhsal bir varlık idi. Fakat tabiat üstü 
varlıklar hiyerarşisinde meleğin yeri belirlenmemişti. Bazan 
melek, üstün tanrı ile insanlar arasında bir şefaatçi ya da 
aracı idi; ama çoğunlukla kendisi de tapınma objesi kabul 
edilirdi. 99 

3. Kur'ân- ı Kerîm'de M e l e k Kavramı 

Kur'ân-ı Kerîm'i baştan sona dikkatli bir şekilde ince
lediğimiz zaman görürüz ki Kur'ân, melekler hakkındaki 
câhiliyye devri Araplarının önce zikretmiş olduğumuz 
inançlarına çok büyük değişiklikler getirmiştir. Tamamıyla 
yeni olan Theocentric (Allah'ı herşeyin merkezi olarak 
tanıyan) sistemi birleştirmekle varlıklar hiyerarşisinde me
leklerin de yerlerini belirlemiştir. Aynı zamanda melekler 
de görevlerine göre kendi aralarında çeşitli sınıflara 
ayrılmıştır. Bu suretle üniversal varlık hiyerarşisi içinde bir 
melekler hiyerarşisi de kurulmuştur. Tanrısal takdirin 
icrasında özel görevleri olan bazı meleklere büyük önem 
verilmiştir. Meleklerin en büyükleri: Cebrail, Mikâil, 
İsrafil ve Azrail'dir. Cebrail peygamberlere vahiy getirir. 
Mikâil bir kısım olaylann, yağmurların, rüzgarların ve ekin
lerin meydana gelmesine; Azrail, can almağa; İsrafil 
kıyamette birinci ve ikinci sûru üflemeğe yani her sorumlu 
canı ilâhî mahkemeye çağırıp âhiret gününün başla
tılmasına memur melektir. 

En önemli husus ise meleklerin tanrılık vasfını kaybet-
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102) İzutsu, a.g.e., a.y. 
103) en-Nisâ, 4 /172. 
104) ez-Zâriyât, 51/56. 

meleridir. Şimdi onlar, sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Bu 
bakımdan insanlardan farkları yoktur. Onlar da insanlar 
gibi Allah'a ibâdet ve itaat etmek için yaratılmış Allah kul
larıdır. 

Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulur: 

"Ne Mesîh, ne de (Allah'a) yakın melekler, Allah'a 
kul olmaktan çekinmezler. Kim Allah'a kul olmaktan 
çekinirse, Allah onların hepsini huzuruna toplaya-
caktır."^^^ 

Bu suretle biz, meleklerin insanlardan üstün bir on-
tolojik düzene ait göksel varlıklar olma özelliğinden bir 
şey kaybetmeden, insanlar gibi Allah'ın hizmetçileri ya da 
kulları olduklannı görüyoruz. Bu hususta cinlerin durumu 
da meleklerinki gibidir. Bunların hepsi sırf Allah'a ibâdet 
ve itaat için yaraülmışlardır. Allah'a kul olma bakımından 
cinlerle insanlar arasında da bir fark yoktur. Nitekim Yüce 
Allah bu hususta: 

"Ben cinleri ve insanları, sadece bana ibâdet etmeleri 
için yarattım"^'^ buyurmaktadır. V e Allah'a itaati ve O'na 
hizmeti reddeden cinlerin, hüküm gününde kâfir insanlar
la beraber hiçbir ayırım yapılmadan tutulup cehenneme 
atılacağını. Yüce Allah şöyle bildirmektedir: 
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105) es-Secde, 32/13. 

akil 'jA Jjiit ^"i ^ jJj» 

"Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik. (Herkesi 
doğru yola getirirdik). Fakat (hikmetim uyarmca) benden 
(çıkan) şu söz gerçekleşecektir: 'Mutlaka cehennemi, cin
lerden ve insanlardan bir kısmıyla tamamen doldura
cağım!' "105 

Bütün bu zikrettiklerimizden sonra şu hususa dikkat 
edilmelidir ki, bütün bunlar, Arap dünya görüşünü 
kökünden değiştiren Kur'ân öğretisinin, inanç ve 
değerlere uyguladığı üniversal düzenlemenin küçük bir 
parçasından başka bir şey değildi. Kelimelerin Arapça 
asıl anlamları değişmemişti. Değişen genel plan, genel 
sistem idi. Ve kurulan yeni sistemde her kelime, yeni yeri-
ni buldu. İşte mel'ek " ^'%>" kelimesi, yine eskisi gibi me
lek manâsına geliyordu. Ancak kelime, yeni sistemdeki ye
rine nakledilince hafif, fakat derin bir semantik değişmeye 
uğramıştır. 

Böylece melek İslâm'dan önceki bilinen şekliyle yani 

Allah'a ait kuvvete (Tanrısal güce) sahip olmayan, fakat 

Allah'ın yarattığı ve kendisine yerine getirmesi için emirler 

verdiği. Yüce Yaratıcı'ya itaat eden, ama sadece itaat 

eden ve hatta insan gibi kendi irâde ve ihtiyariyle bile ha

reket edemeyen, Allah tarafından özel görevle görev

lendirilmiş bir yaratık olarak yerini almıştır. 
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106) el-Cevherî, a.g.e., 1, 208; Râğıb el-tsfehânî, a.g.e., s. 638; tbn Manzûr, a.g.e., 
III, 216. 

107) el-Cevherî, a.g.e., a.y.; ez Zemahşerî, Esâsu'l-Belağa, s. 535; tbn Manzûr, a.g.e., 
III, 217; el-Fîrûzâbâdî, a.g.e., s. 165. 

C. K İ T A P K A V R A M I 

Yüce Allah, insanoğlunu yaratıp bu âlemde başıboş 
olarak bırakmamıştır. O, kullarının dünyevî ve uhrevî saa
detlerini temin ve hayatlarında takip edecekleri yolun 
esaslarını tayin edebilmeleri için, zaman zaman peygam
berleri vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar, 
Allah'ın peygamberlerine melekler vasıtasıyla gönderdiği 
bildiri ve tebliğlerdir. İlk peygambere sahifeler halinde 
gönderildiği halde, Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davud'a Ze
bur, Hz. İsa'ya İncil gönderilmiştir. Hz. Muhammed (sav)'e 
gönderilen vahiyler de Kur'ân'da toplanmıştir. İşte pey
gamberlere indirilen bütün bu mukaddes kitapların 
varlığına inanmak İslâm'ın iman esaslarından biri sayıl
mıştır. Burada biz kitap kavramının tahlilini yapacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n Kitap Kavramı: 

Kitab kelimesi Arapça "Ke-Te-Be / u.^" fiil kökünden 

türemiş olup, mastardır. Çoğulu ise "kütübün / v ^ " 

veya " kütbün / ^ " şeklinde gelir. 

Ketebe fiili, Arapça'da üçlü fiillerin birinci babından 

olup, fiil çekimi ( ÂJI^ - llsS" - - e-^^ - S - ^ ) şeklindedir. 

Bu fiilin mastarı olan "el-Ketb / " "deriyi deriye 

veya bir tabakayı diğer tabakaya iple bağlamak" demektir. 

Bu anlamda "ketebtü's-sikâe / JIÂ-JI C-~S"' veya "ketebtü'l-

kırbete/ÂjjÂlI c - ^ " "tulumun ağzını bağladım" denilir. ^O'' 

Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the 
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108) Jeffery, a.g.e., s. 248, 249. 

109) Râğıb el-Isfehânî, a.g.e., s. 638, 639. 

Qur'ân isimli kitabında şöyle demektedir: "Kitab" kelimesi 
kuzey Sâmî dillerinden gelişmişe benzemektedir. Ibrânîce 
"Kâtab" Aramca'da "ketab"dan gelmektedir. Bu kelime 
Süryânice "ketebe", Nebatî dilinde "keteb", Fenike di
linde "keteb" şeklindedir. Bütün bu şekillerin hepsi de 
aynı olup, "yazmak" anlamına gelmektedir. Buhl ise, bu 
kelimeyi Arapça'da "çizmek ya da birlikte dikmek" an
lamına gelen " c - : ^ " ile karşılaştırmaktadır. 

Kur'ân'da kullanılan bu kelime, Aramca'dan alın-
•fi 

mışür. Fraenkel, ödünç alınan kelimenin "kitab / o l s f ' 
şeklinde olduğunu düşünür ki, bu Aramca'daki "ktba" 
dan türetilmiştir. Süryanice'deki "ktba" fiil ve diğer şekil
leri bu terimden türetilmiştir. Bu terimin ödünç alma yeri 
el-Hîra olabilir. Arapça'daki yazma da el-Hîra'dan yayıl
mıştır. Fakat Nebatlar arasında bu terimin fiil ve isim 
şekilleri yaygın olduğuna göre kuzey Arabistan erken za
manlarda ödünç almış olabilir. 

Râğıb el-isfehânî, el-Müfredât isimli kitabında şöyle 
demektedir: "el-Ketbu", terim olarak harfleri birbirine 
yazıyla bitiştirmek anlamına gelir. Bu bağlamda, harflerin 
sözle de birbirine bağlanmasına işaret eder. Bu bakım
dan, ağızdan çıkan seslerin bir tertip halinde olması du
rumunda, bu seslere de "kitab" denebilir, yazılması şart 
değildir. Onun için Allah'ın kelâmına yazılı olmasa da 
"kitab" denilir. 

• Ayrıca ketebe fiili Arapça lügatte farklı anlamlarda 
kuUanılmışür. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz: 

1- Farz kılmak anlamına gelir: 
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110) ibn Fâris, a.g.e., V, 159; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belağa s. 535; ez-Zebîdî, Tâcu'l-
Arûs, I, 444. 

111) 110 Nolu dipnottaki eserlere bakınız. 
112) Buhârî, a.g.e., K. Salât (8), bâb; 70 (I, 117); Tirmîzî, Sünen, K. Vesâyâ (31), 

bâb: 7, nr. 2124 (IV, 436). 

Ketebe fiili " J I P / alâ" harf-i ceriyle kullanıldığında 

"farz kıldı" anlamına gelir. Bu anlamda, « i L t Js- Jıl ç-ii"» 

«4*lkl "Allah kullarına itaati farz kıldı" denilir. 

2- Kitab, kader anlamına gelir: 

Bu anlamda şâir el-Ca'dî şöyle demiştir: 

«^^Jİ û ibl l l ^ i JAJ l » 5 u P ' ^ ^ î ili olk^ 

"Ey amcamın kızı Allah'ın kaderi beni sizden uzak
laştırdı, hiç Allah'ın yaptığına engel olabilir miyim?"*** 

3- Kitab, hüküm anlamına gelir: 

Berîra hadisinde kitap hüküm anlamında kul
lanılmıştır: 

"Kim Allah'ın hükmünde bulunmayan bir şart 
koşarsa... "^^^ 

Bütün bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki, kitab 
lügatta "kendisine yazı yazılacak şey, yazı yazacak divit vs. 
yazma âleti, yazı yazılmış sahife" anlamlarına gelmektedir. 

2. Kur'ân-ı Kerîm'de Kitab Kavramı 

Kur'ân-ı Kerîm'de temel kavramlardan biri olan 
"kitab" 260'dan fazla yerde geçmektedir. Kur'ân'da 
"kitab" kelimesinin geçtiği âyetleri incelediğimizde, kitab 
kavramının birçok farklı anlamlarda kullanıldığını 
görmekteyiz. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz: 
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113) Bkz., el-Ferrâ, Ebû Zekeriyya Yahya İbn Ziyâd, Meâni'l-Kur'ân, Beyrut 1980, I, 
110; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, il, 14; el-Kurtubî, a.g.e., III, 192. 

114) en-Nisâ, 4/103. 
115) el-Bakara, 2/178. 
116) el-Bakara, 2/183. 
117) es-Saffât, 37/157. 
118) el-Hicr, 15/4. 

a) Farz kılmak anlamında: 

Nitekim, şu âyetlerde kitab kavramı bu anlamlarda 
kullanılmıştır: 

"... Namaz, mü'minlere vakitli olarak farz 
kılmmıştır."^^^ 

« . . . j _ ^ ı ^ ^uâj i 'fkjs. I j l . r jjilı ı̂ î (ıj 
"Ey insanlar, öldürmelerde kısas size farz 

kılındı..."^^^ 

« . . . JJ jJı b,, 

"Ey inananlar, oruç size farz kılındı... "^^^ 
b) Hüccet ve delil anlamında: 
Nitekim şu âyette de bu anlamda kullanılmıştır: 

« j i i U » Ol ^\s>J IjîlJ)) 

"Eğer doğru iseniz kitabınızı (delilinizi) getirin. "•^^'^ 

c) Zaman, süre anlamında: 

Yüce Allah, bu anlamda şöyle buyurur: 

"Biz hiçbir kenti yok etmedik ki, onun mutlaka bilinen 
bir süresi olmasın. "^^^ 

« . . . " ^ j * llsT ili Oib 1̂ Oj*3 Ot OlS" ûj» 
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119) Al-i İmrân, 3/145. 
120) Al-i İmrân, 3/53. 
121) en-Nisâ, 4 /33. 
122) en-Neml, 27/28. 
123) Al-i İmrân, 3/48; Bkz., er-Râzî, et-Tefsîm'l-Kebîr, VIII, 54; el-Kurtubî, a.g.e., IV, 

93. 
124) el-tsrâ, 17/14. 
125) el-isrâ, 17/71. 

"Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm), be
lirli bir süreye göre yazılmıştır."^^"^ 

d) Yazma, yazışma, mektup anlamında: 

« j j ^ U J t "Bizi şahitlerle beraber y a z . ' " * 2 o 

« . . . ( » İ ^ L H Î C Ü » U _ « O Ü S ^ I jjj^lj» "Ellerinizin 
altında bulunan (köle ve câriye)lerden, mükâtebe akdi 
yapmak isteyenler..."^^^ 

"Bu mektubumu götür, onlara at..."^^^ 

« . . . S*k?Jlj olsâ î̂ «uiyj)) 

"Ona kitabı (yazıyı), hikmeti öğretiyor..."^^^ 
e) Her ferdin fiillerinin kaydedildiği amel defteri an

lamında: 
Her bireyin hareket ve fiillerinin işlendiği amel defte

rine de Kur'ân "kitâb" diyor. Bu defterler, hesap günün
de insanın önüne konur ve ona: 

"Kitabını oku, bugün nefsin sana hesapçı olarak ye
ter!" denir.^^'^ 

«... dyjÂi d W « C s A J «ulsS* J j ( jait 
"Kimin kitabı sağından verilirse işte onlar, kitaplarını 

okurlar..."^^^ 
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126) el-isrâ, 17/13. 
127) el-Bakara, 2/285. 
128) en-Nisâ, 4/136. 
129) en-Nisâ, 4/127. 
130) Bkz., er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, XI, 63. 

"Kıyamet günü onun için, açılmış olarak bulacağı bir 
kitap çıkarırız."'^'^^ 

Bu anlamlardan başka kitap, Kur'ân terminolojisinde 
en geniş anlamıyla Allah tarafından Cibrîl (as) vasıtasıyla 
peygamberlere verilen ilâhî vahiy anlamına da gelmektedir. 
Bu anlam da imânın temel konularından biridir. Nitekim, 
şu âyetler, buna delâlet etmektedir: 

f f^ ff ' - - ' ^ 

« . . . A L i j j «UTj < ( s ^ J İ » j aİIU JS" » 

"Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygam
berlerine inandı..." 121 

"Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini 
ve âhiret gününü inkâr ederse o; uzak bir sapıklığa 
düşmüştür. "^^^ 

Kur'ân-ı Kerîm'de çok fazla kullanılan "Kitab / o l s T " 
ve "el-Kitab / o l s S ^ I " kelimeleri bazen Levh-i Mahfuz, ba
zen Tevrat ve İncîl, bazen sadece Tevrat, bazen de sadece 
Kur'ân için kullanılmıştır. Şimdi bu âyetleri inceleyelim: 

1- "el-Kitab / kelimesinin Levh-i Mahfuz için 
kullanılması: 

İt...oL_sSol f->Jj. Jsi \-j>ji"Kitap'ta size okunan
lar..."^^'' Râzî'ye göre bu âyetteki "el-Kitab / dan 
maksat Levh-i Mahfuz'dur. Dolayısıyla âyetin anlamı 
"Levh-i Mahfûz'dan size okunanlar..." şeklindedir. 
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131) el-En'am, 6/38. 
132) Bkz., et-Taberî, a.g.e., VII, 188; er-Râzî, a.g.e., XII, 215; el-Kurtubî, a.g.e., III, 

420. 
133) Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, III, 142. 
134) Al-i İmrân, 3/184. 

«... «.̂ _5-i oisâdi J Üfjj û I) "Biz, Kitab'da hiçbir şeyi eksik 

bırakmadık... "^^^ 
Bu âyetteki "el-Kitab / iki şekilde tefsir edil

miştir: Birincisine göre kitab, Arş'ta saklanan, kâinatm 
ahvalini içeren kitabtır, Allah'ın ezelî ilmidir. Allah herşeyi 
orada tesbit etmiştir. Diğer tefsire göre kastedilen kitab, 
Kur'ân-ı Kerîm'dir Allah, Kur'ân-ı Kerîm'de insanlar için 
lüzumlu olan herşeyi açıklamış, hiçbir şeyi eksik bırak-
mamışür.*^^ Kur'ân din kitabıdır. İnsanların dinde muhtaç 
oldukları her şey Kur'ân'da vardır. Ama bütün varlıkların 
ayrıntılarının onda olması gerekmez. Çünkü o din kitabı
dır. Prof. Dr. Süleyman Ateş'in de, bu âyeün tefsirinde 
dediği gibi, buradaki kitab, "Allah'ın ezelî ilmidir. Katın
daki planda, ezelî bilgisinde her varlık, ismiyle, ömrüyle, 
hareket ve sekenâtıyla (tüm davranışlarıyla) mevcuttur. Bu 
ilâhî kitab, bizim anladığımız manâda mürekkeple yazılmış 
bir kitab değil, kâinaün taslağıdır ki hadislerde bundan 
Levh-i Mahfuz (korunmuş levha) diye söz edilir. "*^^ 

2- "el-Kitab / kelimesinin Tevrat ve Incîl için 
kullanılması: 

« o l s S ^ i j yj(j o Û U j i b r kiAÛ °jA j l ıj Şjk JÛÎ 6yJS' bü» 

"Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, 
hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı Kitab getiren peygamber
ler de yalanlanmıştı. "*^'* 
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135) en-Nisâ, 4/136. 
136) el-En'âm, 6/156. 
137) er-Râ'd, 13/1 ; el-Hicr, 15 /1 . 
138) Bkz., et-Taberî, a.g.e., IV, 198; V, 326; XIII, 92; XIV, 1; er-Râzî, et-Tefsîru'l-

Kebîr, IX, 124; el-Kurtubî, a.g.e., VII, 144. 
139) el-Bakara, 2/44. 
140) el-Bakara, 2/53. 
141) el-Bakara, 2/87. 
142) el-En'âm, 6/154. 

"Ey inananlar, Allah'a, Elçisine ue Elçisine indirdiği 
kitaba ue daha önce indirmiş bulunduğu kitaba 
inanm..."^^^ 

« . . ÛJ JLSISıT Je. OLSS^ı JJLÎ ÛÎT ıJJü bi» "Kitab, yalnız 

bizden önceki iki topluluğa (Yahudilere, Hristiyanlara) in
dirildi, demeyesiniz..."^^ 

« . . o û T ' D U Î . ) "Bunlar Kitab'm âyetleridir..."^^'^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde geçen "OLA^L / el-
Kitab" dan Tevrat ve İndi kastedilmektedir. 

3- "el-Kitab / o U ^ ı " kelimesinin Tevrat için kul
lanılması: 

((OJÜJIÎ !üı OKIOT OJLSÎ (»SJIJ)) "Siz Kitab'ı okuduğunuz 

halde aklınızı kullanmıyor musunuz?"^^"^ 

« . . . O Ü ' ^ L J O L ^ L ^ J - ^ M i G » "Musa'ya Kitab ue 

Furkân (gerçekle bâtılı birbirinden ayıran ölçü) uer-

miştik..."^^^ 
« . . . O Ü : ^ ! 1^y> L J T "Andolsun, Musa'ya Kitabı 

uerdi/c..."!'*!' 

«.. .oLi>J( ı_G-JJ-« Ü-3I (»J» "Sonra Mûsd'ya Kitabı uer-
di/c..."I42 ' 
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i 

« . . . oüsOl t i l iH» ,« .4-)* 1 3 - j j (Jl. . .» .. kendilerinden Kitab 

mfsd/cr alınmamış mıydı?... "^'^^ 

Bu zikrettiğimiz âyetlerde geçen "el-Kitâb / ^\s^V' 

tâbirlerinden kastedilen H z . Mûsâ (as)'a verilen 

Tevrat'tır.*^'* 
4- "Kitab / our" ve "el-Kitab / v ^ ^ » " kelimelerinin 

Kur'ân için kullanılması: 
6 . . . UJ 4JİI ^ o b f (|jks.l!!- UJj)) "Ne zaman /ci, 

on/ara Allah katından, yanlarında bulunan (Tevrât)ı 
doğrulayıcı bir kitâb (Kur'ân) ge/dı..."*'*^ 

e... j ^ U o ü ^ l , L U I ÜJ İ İ ÜI» "Biz sana Kitabı gerçek 

ile indirdik... "^^^ 

« . . . °(JU3 jJ û dûlfrj ' Â * ^ I J '̂ -^b l̂ d U f i İli J j î f j . . .» 

"... A//afı, sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana 
bilmediğin şeyleri öğretmiştir../'^'^'' 

« . . . o û i ^ l j ^ - <bJü ^ UJ b İ L - A * Ĵ JUf o L i ^ i J L J İ bi jiîj» 

"Sana da kendinden önceki Kitab'ları doğrulayıcı olarak 

Kitab'ı gerçekle indirdik... "i^^ 

« • • • ı j y t5>Âll ( İ J i — a j » iJjL-» aUjJl o U l S " 1 Jıaj 9 "Bu indir-

143) el-A'rM, 7/169. 
144) Bkz., et-Taberî, a.g.e., I, 259, 284„ 403; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, III, 46, 176; 

XV, 44; XIV, 3; el-Kurtubî, a.g.e., I, 399; II, 23; III, 312. 
145) el-Bakara, 2/89. 
146) en-Nisâ, 4/105. 
147) en-Nisâ, 4/113. 
148) el-Mâide, 5/48. 
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149) el-En'âm, 6/92. 
150) el-En'âm, 6/155. 
151) en-NahI, 16/89. 
152) Bkz., et-Taberî, a.g.e., I, 410; V, 264, 275; VI, 266; VII, 271; VIII, 92; er-

Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, III, 180; XIII, 80; XIV, 5; el-Kurtubî, a.g.e., II, 26; V, 
382; VI, 209; VII, 38. 

diğimiz, kendisinden önceki (Kitab)îeri doğrulayıcı m ü b d -
rekbirkitabdır..."^^^ 

((.. .İ3jÇ. â U j i î o l s T lAaj» "İşte bu (Kur'ân) da mübarek 

Kitab'dır. O'nu biz indirdik..."^^'^ 

"Sana bu Kitabı, herşeyi açıklayan ve müslümanlara yol 
gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik!. "^^^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde "Kitab / obT" ve "el-
kitab / o b S ^ l " lafızları son ilâhî kitab olan Kur'ân-ı Kerîm 
için kullanılmıştır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kur'ân-ı Kerîm, kitab ke
limesini daha önce açıkladığımız lügat manâlarında kul
landığı gibi, bu kelimeye kendi semantik alanı içinde yeni 
bir anlam kazandırarak, "Allah tarafından Cibrîl (as) 
vasıtasıyla peygamberlerine gönderdiği ilâhî vahiy" an
lamında da kullanılmıştır. Böylece Kur'ân Arap diline yeni 
bir kavram daha kazandırmış olmaktadır. 
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^ 5 ^ * ' 

IfU-ı İ x » ^ j ^ j ^ 'J'̂ l bı 

"Ey peygamberlerin sonuncusu, sen hakla gön-
derildin, en doğru yol senin yolundur. Allah seni ya
ratıkları arasında övdü ve sana Muhammed adı verdi." 

Nebî kelimesinin kurallı çoğulu ise "nebiyyûn / 

153) Jeffery, a.g.e., s. 276. 
154) Râğıb el-lsfehânî, a.g.e., s. 734. 
155) İbn Manzûr, a.g.e., III, 361, 362. 
156) el-Cevherî, a.g.e., I, 74, 75; Râğıb el-lsfehânî, a.g.e., s. 734; ibn Manzûr, a.g.e., 

III, 261, 36; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, I, 121; et-Taberî, a.g.e., I, 316 317. 

D . N E B Î ve RESUL K A V R A M I 

İslâm'ın inanç esaslanndan biri de, Yüce Rabbimizin 
insanlar arasından seçip, insanlara bildirmesi için, kendi
sine vahiy gönderdiği peygamberlere inanmaktır. Burada 
Nebî ve Resul kavramlarının tahlilini yapacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n N e b î ve Resul Kavramı 

a) N e b î Kavramı: N e b î kelimesi, "haber vermek, 
duyurmak" anlamlarına gelen Arapça "Ne-Be-E: l—j" 
kökünden gelmektedir.*^^ "En-Nebîu / Allah'tan 

haber veren kimse demektir. Fail manâsında feîl ( ) 
veznindedir. ı̂ '* Sîbeveyh; "nebîu kelimesinin hemze ile 
okunması kötü bir lügatür" demiştir. Çünkü bu şekilde 
çok az kullanılmaktadır. Kıyas da buna mânidir. Mekke 
ehli haricindeki bütün Araplar nebî kelimesindeki hemzeyi 
bırakarak hemzesiz olarak kullanmışlardır. Nebî kelimesi-

nin çoğulu "enbiyâ / * W " şeklindedir. "Nübeâ / s-U" 
şeklinde de kullanıldığı olmuştur. Nitekim Abbas İbn Mir-
das es-Sülemî Hz. Peygamberi överken şöyle demiştir. 
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157) Elmalılı, a.g.e., I, 370. 
158) Râğıb el-îsfehânî, a.g.e., a.y.; İbn Manzûr a.g.e., a.y.; el-Kurtubî, a.g.e., I, 431, 
159) et-Tabbâra, Afif Abdulfettah, Maa'l-Enbiyâ fi'l-Kurâni'l-Kerîm, Beyrut 1983, s. 11. 

160) Bkz., Jeffery, a.g.e., s. 276. 

161) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 181. 

şeklindedir. 

Ayrıca nebî kelimesinin yükseklik anlamına gelen 
nebâvet'ten "âjUl" türemiş olduğunu da söyleyenler 
vardır. Her halükârda nebî, makamı yüksek ve insanlara 
Allah'tan önemli haber getiren kişidir. 

Batılı araştırıcılar ise, nebî kelimesinin İbrânice 
"Nâbeya" kelimesinden geldiğini kabul ederler. Nebî 
terimi ilâhî vahyi taşıyıcı anlamı ile, vahiy hakkında hiçbir 
fikri olmayan Arap bedevileri için tamamen yabancı bir 
şeydi. Bu bakımdan, Kitab-ı Mukaddes geleneğine bağlı 
bulunan tek tanrıcı fikirler taşıyan çevrelere ait olması ve 
nebî kavramının, İslâm'dan önceki bedevî şiirinde 
görülmemesi pek tabiidir. Ama bu durum, kelimenin 
doğrudan doğruya İbrânice'den alınmasını gerekli kılmaz. 
Yukarıda da açıkladığımız gibi kelime hem şekil, hem de 
kök manası itibariyle hakikî bir Arapça kelimedir. 

b ) Resul K a v r a m ı : Resul kelimesi Arapça "risi" 

"J--j" kökünden gelir. "Risi" bir şeyi yapmak üzere bir 

yere gitmek demektir. "Nâkatün risle: "ÂUjÂâU", gidişi ko-

lay, deve "ibilün mürâsil: "J- ı lyJj l" kolayca gönderilen, 

yürütülen deve anlamındadır. Risi aynı zamanda bir 

yumuşaklık ve mülayimlik de ifade eder. " <i^j Ji*" yavaş 

ol, mülayim ol demektir. Resul kelimesi şâirin; 

J ^ i J j t J l J ÇÎ '-^Ş 

"Ebû Amr'a mesaj olarak şunu bildir ki, benim gtzin 
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162) Bkz., ei-Cevherî, a.g.e., IV,1709; Râğıb el-İsfehânî, a.g.e., s. 284; ez-Zebîdî, 
Tâcul-Arûs, VII, 344, 345. 

163) el-Fîrûzâbâdî, a.g.e., s. 1300; İbn Manzûr, a.g.e., I, 1166. 

hükmünüze ihtiyacım yoktur" mısrasında olduğu gibi 
"gönderilen mesaj, söz" anlamına geldiği gibi, "sözü, 
mesajı yüklenip götüren" anlamına da gelir. 

Nitekim Ebû Züeyb şöyle demiştir: 

"Haberin tamamını en iyi bilen en hayırlı elçi ile beni 
ona gönder." 

Jl- J l > fi f i ı J l J û -

Resul kelimesinin çoğulu (s-^»*—-"j - J->j - ^y) şeklin
dedir. Ayrıca resul kelimesi Arapça da hem müzekker hem 
müennes, hem müfret hem de çoğul olarak kullanılmak-

•fi *-

tadır. Çünkü, resul kelimesi feûl (Jj*^) veznindedir. Feûl 
{i}yi) ve feîl ( J Î * 9 ) vezinleri, Arapça'da hem müzekker hem 
müennes, hem müfret hem de çoğul için kullanılır. 

Nebî ve resul kelimelerini lügat yönünden inceledik
ten sonra, şimdi de dînî ıstılahta ne anlama geldiğini 
görelim: 

İnsanoğlu, akıl ve idrâke sahip bir varlıktır. Bu âlem 
ve kendisi hakkında birçok soruyu, kendi kendine sorarsa 
da, bunlara aklı ile tatmin edici bir cevap bulamaz. 
Çünkü, metafizik meseleler insan aklının gücünü aşmak
tadır. Gerçi insanoğlu, etrafındaki denge ve düzene baka
rak, bir Yaraücı'nın varlığını sezebilir. Fakat o, Yaraü-
cınm nasıl olduğunu,, kendisini ve âlemleri niçin yarat
tığını ve kendisinden neler istediğini tam olarak hakkıyla 
bilemez. Yaratılmış her şeyin, kendisine musahhar 
kılındığı ve bu sebeple yaratılmışların en şerefli ve en yüce 
payesine erişmiş olan insanoğlu, toplum halinde yaşayan 
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164) Cerrahoglu, İsmail, Kur an-ı Kerîm'den Öğütler, Ankara 1991, s. 73, 74. 
165) Bkz., İbnu Ebi'l-lzzi'l-Hanefî, a.g.e., s. 167; el-Kurtubî, a.g.e., XII, 80; Elmalılı, 

a.g.e., V, 3413; Yıldırım, Celâl, İlmin Işığında Asrın Kur'ân Tefsiri, İst, 1991, 
VIII, 4045; et-Tabbârâ, Meal Enbiyâ fi'l-Kur'âni'l-Kerîm, s. 11. 

166) Mevlânâ Şiblî, Büyük İslâm Tarihi, (Asr-ı Saadet), Trc: Ömer Rızâ Doğrul, İst, 
1977, I, 96. 

bir varlıktır ve başıboş bırakılmış da değildir. Bu bakım
dan, insanın Yaratan'ma ve hemcinslerine karşı vazife ve 
mükellefiyetleri olacağı tabiidir. Bu konudaki, Allah'ın 
emir ve nehiylerini ona kim duyuracak? Sonra insanların 
yaratılış kabiliyetleri de aynı değildir. İşte Yüce Allah, 
kendisini kurallarına daha iyi tanıtmak, emir ve yasaklarını 
bildirmek, onların kendisine nasıl kulluk edeceklerini, bir
birlerine nasıl davranacaklarını göstermek, dünya ve âhiret 
nizamını tanzim etmek için, insanların kendi içlerinden 
seçtiği kullarını onlara örnek birer öğretmen, birer yol 
gösterici, önder ve rehber seçmiştir. Zîra her insan. Yara
tan'la konuşacak ve meleklerle temas edecek kabiliyette 
değildir. İşte, Rabbimizin seçtiği bu seçkin kullara biz 
"peygamber" diyoruz. ı̂ "* 

Resul: Kendisine vahiy ile şeriat verilen ve onu tebliğ 
ile görevlendirilen peygamberdir. 

Nebf: Kendisine şeriat verilmeyip bir önceki şeriatla 
amel etmesi ve onunla toplumu, yani gönderildiği kavim 
veya milleti eğitmesi emredilen peygamberdir. Bu tarife 
göre, her resul aynı zamanda nebîdir, ama her nebî resul 
değildir. 1*̂ 5 

2. Kur'ân Öncesi (Câhil iyye Döneminde ) A r a p 
larda Peygamber İnancı 

Câhiliyye dönemi Arapları, peygamberliği inkâr eder
lerdi. Müşrik Araplar, Allah'ın bir kayaya, bir ağaca 
ulûhiyyet verdiğine, insanlarla kendisi arasında taştan, 
ağaçtan şefaatçiler kıldığına inanıyorlardı. Ama, kendisine 
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167) Sankçıoğlu, "Kur'ân'a Göre Müşrikler ve Putperestler" Mak. tslâmî Araştırmalar, 
sayı: 1, 1986, s. 31. 

168) el-Furkân, 25/7 . 
169) el-isrâ, 17/94. 

İnsanlar arasından bir kişiyi elçi edebileceği ihtimalini ka
bul etmiyorlardı. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm, müşrik Arap
ların peygamber ve peygamberlik hakkındaki düşünce
lerini şöyle nakletmektedir. 

"Dediler ki: 'Bu peygambere ne oluyor ki yemek yiyor, 
çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak 
bir melek indirilmeli değil mi?' "^^^ 

I ^ AİiI d j y l I j ! \ î 01 *İ\ i£X^\ j.J»«.lsr i l I 0 1 ^ U l ̂  U j » 

"Zaten kendilerine hidâyet geldiği zaman insanları 
doğru yola gelmekten alıkoyan şey, hep; 'Allah, bir in
sanı elçi mi gönderdi?' demeleridir. "^^'^ 

Bu âyetlerde de görüldüğü gibi müşriklerin, Hz. Pey
gambere karşı en belirgin tutumlarından biri, insandan 
peygamber olmaz itirazlarıdır. Nitekim Hz. Muhammed (sav) 
kendi içlerinden Allah tarafından peygamber olarak 
gönderildiğinde. Onu delilikle, getirdiği ilâhî mesajı da 
sihir diye ithamda bulunmuşlardır. 

Kur'ân müşriklerin, peygamberlerin insan olmasına 
itirazlarını şöyle cevaplandırır: 

"De ki: 'Eğer yeryüzünde (insanlar gibi) uslu uslu 
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170) el-isrâ, 17/95. 
171) Elmalılı, a.g.e., V, 3449; Ateş, Yüce Kur an'ın Çağdaş Tefsiri, V, 252. 
172) el-Mü'minün, 23/24. 

yürüyen melekler olsaydı elbette onlara gökten bir meleği 
elçi gönderirdik.' "^^^ 

Kur'ân bu inancın yanlış ve bâtıl olduğunu anlatır. 
Çünkü insana rehber, insandan olur. Hikmete ve akla uy
gun olan da budur. İnsanlaria elçilerin birbirini tanıması 
ve anlaması gerekir. '̂̂ ^ Halbuki, beşer üstü bir melekle 
böyle bir diyalog mümkün değildir. 

Araplar beşer cinsini, Allah'ın risâletini taşıyacak 
güçte görmemişlerdir. Araplar, üstünlüğü mal ve mülkten 
ibaret görüp, insanın manevî yönünü inkâr etmişlerdir. 
Oysa insanın, ahlâkî olgunluğa, yüksek seviyelere ve 
üstün mertebelere kavuşması ancak onun ruhî yönüyle il
gilidir. Onlar insanın ruhî yönünü inkâr ediyorlardı. 
İnsanın, risâleti taşıyacak güçte olmadığına inan
dıklarından: 

« . . . ÂSsiL» J j j "^ frLi, jJ j» "Eğer Allah (elçi göndermek) 

dikseydi, melekleri indirirdi..."^''^ diyerek realitenin 
ötesinde hayali talep etmişlerdir. 

İnsanın insana peygamber olması, meleğin insana 
peygamber olmasından daha uygundur. Allah hakimdir, 
hikmeti bunu gerektirir. Allah, abes ve hikmete uymayan 
işi yapmaktan münezzehtir. Yüce Allah peygamberleri 
beşerden göndermiş tâ ki insanların sosyal ve dünyevî 
işlerinde, âhiret saadetini kazandıracak amellerinde ve 
hareketierinde, rehber olsunlar. Yüce Allah'ın kâinattaki 
tasarrufunu göstererek imana ve ibâdete davet etsinler. 
Eğer peygamberler bütün işlerinde,harika olsalardı, bizzat 
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173) Macit, a.g.e., s. 255. 
174) el-Kürtubî, a.g.e., VII, 4721; Tâhiru'l-Mevlevî, Müslümanlıkta İbadet Tarihi, tst, 

, 1963, s. 17. 
175) İbn Kesir, a.g.e., IV, 126; ez-Zuhruf, 43 /31 . 
176) Kutub, Seyyid, R Zılâli'l-Kur'ân, IV, 1881. 

İmam ve rehber olamazlardı. Peygamberler, beşer olma 
itibariyle insan gibi hareket ederler. Resuldürler, risâlet 
İtibariyle Allah'ın elçileri olarak görev yaparlar. İşte Arap
ların anlamak istemedikleri nokta budur. Demek ki Arap
ların, peygamberi inkâr etmelerinin bir sebebi de, onların 
beşer cinsinden olmalarıdır. 

Araplar, peygamberlerin dâvalarını tarihin her döne
minde krallık ve reislikle karıştırmışlardır. Peygamberin ti
caret ile uğraşmasını ve geçimini temin için çalışmasını 
peygamberlikle uzlaştıramamışlardır. Onlar, Allah'ın pey
gamberinin hazinesi olması gerektiğini söylemişlerdir, i''* 

Araplar, liderlerinde aramış oldukları şartlar arasında; 
zengin olmak, fazla çocuk sahibi olmak gibi özellikleri 
peygamberlerde de aramışlardır. 

Araplar, hastalıkta, sıhhatte, fakirlikte ve zenginlikte 
peygamberle beraber olmalarından dolayı, Allah'ın elçileri 
olduklarını uzak görmüşlerdir. Zira Câhiliyye Araplarına 
göre; peygamberlerin her şeyde ileri olmaları gerekirdi. 
Her şeyde ileri olmadıklarına göre, Allah tarafından pey
gamber gönderilmeleri doğru olamazdı. 

3. Kur'ân-ı Kerîm'de N e b î ve Resul Kavramı 

Kur'ân, Allah'ın insanlara gönderdiği elçileri için 
"Nebî" veya "Resul" terimlerini kullanmaktadır. Kur'ân'da 
"nebî", (çoğu zaman İncil'de olduğu gibi) "gelecekten 
haher veren" anlamında değil de "Allah'tan haber geti
ren" anlamında kullanılmıştır. Nebî, Allah'tan insanları 
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• t ' i c f\ 
« j j j - i - - » Cte -J l "^1 d > j « - J ) ) "Allah, peygamberleri, 

müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi..."^^^ 
' fi o f a f , . 

« . . . J J * İ İ I crJ-»jJI J->jJ U J d "Biz elçileri sadece 

müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz... "*^* 

Resul kelimesi ise Kur'ân-ı Kerîm'de, Allah'tan in
sanlara gönderilen "elçi" anlamında kullanılmıştır: 

« . . . SljLj öjtj Jl uLjf is Ĵ SÇk l A a Û ^ j l j Jiüı ûLjl uı, 

"Biz, Firavn'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de, 
(yaptıklarınız hakkında) üzerinize şahitlik edecek bir elçi 

177) el-A'râf, 7/188. 
178) el-Furkân, 25/56. 
179) Fâtır, 35/24. 
180) el-Bakara, 2/213. 
181) el-En'âm, 6/48; el-Kehf, 18/56; Ayrıca bkz., el-İsrâ, 17/105; Hûd, 11/2; es-

Sebe', 35/28; el-Ahzâb, 33/45; en-Nisâ, 4/165; el-Bakara, 2/119; el-Mâide, 5 / 
19; el-Feth, 48 /8 . 

182) Bkz., et-Taberî, a.g.e., IX, 13, 86; XIX, 65; XXIX, 136; el-Kurtubî, a.g.e., VII, 
302; XIX, 48. 

kötülüğe karşı uyarmak ve iyi olanlara müjde vermek için 
.f 

gelir. Bunun için "mübeşşir/ (müjdeci) ve "münzir/ 

(uyarıcı) terimleri Kur'ân'da ve özellikle ilk nazil olan 
âyetlerde sık sık geçmektedir: 

îöjiAjj ^jâi j j j j 'IS \j\ Ö\D " Ben sadece inanan bir 

kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim."^^^ 

(djjjjj "ili iJU-ıji Uji) "Biz seni ancak müjdeci ve 

uyarıcı olarak gönderdik. "*'^ 

« . . . İ j j J ü j İ j - i ü j ? J b İ 5 L L J Î ûh "Biz seni gerçek ile bir

likte müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik... "^^^ 
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183) el-Müzzemmil, 73/15. 
184) el-Â'râf, 7/104. 
185* elA'râf, 7/158. 
186) eş-Şuarâ, 26/16. 
187) Tâhâ, 20/47. 
188) Meryem, 19/19. 
189) Hûd, 11/81. 
190) ez-Zuhruf, 43/80. 

gönderdik..."^^^ 

«juJUJl j * J j - j j ^\ iiyt'} kıs^y J^j» "Mûsd dedi ki: 

'Ey Firavn, ben âlemlerin Rabbi tarafmdan gönderilmiş bir 
elçiyim." 

« . . . J İ Ü I i l i J j l j J l ^ U I I l^J U Jİ» "De ki: '£y in

sanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi 
Allah'm elçisiyim..."^^^ 

«jdUJl o j JjK^j \j\^jâiöjf.jU\i)) "Firavn 'a giderek (ona) 

deyin ki: 'Biz âlemlerin Rabb'inin elçisiyiz.' "^^^ 

« . . . cJbj 'İy^j UI *ilj_âî aL j l s» 'Haydi, varm ona deyin ki: 

'Biz senin Rabb'inin elçileriyiz...' "^^^ 

Aşağıdaki âyetlerde göreceğimiz gibi Kur'ân, "elçi" 
tabirini bazen vahiy meleği için de kullanmaktadır. Bu me
lek Allah tarafından peygambere gönderilir: 

« . . . 'CSj Uiâ dİ'^'*İ d b j J Üi \-J>\ J L İ » "(Cebrail): 

'Ben, sadece Rabb'inin elçisiyim, sana tertemiz bir erkek 
çocuğu hediye edeyim diye (geldim)' dedi."^^^ 

« . . . d L j j l j Û i j J b I j î l İ » "(Melekler): 'Ey Lût, biz senin 

Rabb'inin elçileriyiz' dediler."^^^ 

« ü j . ^ ı^Jİ ILijj Jjı"Hayır, işitiriz ve yanlarmda bulu
nan elçilerimiz de (her yaptıklarmı) yazarlar, " ^ ^ o 
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191) el-Ankebût, 29 /31 . 
192) el-Ankebût, 29/33. 
193) Bkz., et-Taberî, a.g.e., XII, 89; XVI, 61; XX, 147, 148; XXV, 100; el-Kurtubî, 

a.g.e., IX, 73; XI, 91; Râğıb el-lsfehânî, a.g.e., s. 284. 
194) Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'ân, çev: Alpaslan Açıkgenç, Ankara 1987, s. 

181. 
195) el-A'râf, 7/158. 
196) Meryem, 19/51. 
197) Meryem, 19/54. 

^ c Jl o , - ü ,j.Jl Jl c , 

« . . . t 5 j ^ ^ . (« -AİbL - j O f t b r UJj)) "Elçilerimiz ibrahim'e, (iki 

oğlu olacağma dair) müjdeyi getirdiklerinde... "^'^^ 

«IkjJ UL.J o tUr 0( UJJ ) )"£/ç î7er im i z Lût'a gelince..."^'^'^ 
Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde "resul" terimlerinden 

melek kastedilmektedir. 
Daha önce zikrettiğimiz gibi âlimler "nebî" ile "resul" 

arasında şöyle bir fark gözetmişlerdir: "Nebî", kendine bir 
şeriat gönderilmeyen ilâhî elçi olup vahyedilmiş bir kitabı 
olmayan peygamberdir. "Resul" ise, şeriat ve vahyedilmiş 
bir kitabı olan elçidir. Kur'ân'ın bazı elçileri hem nebî ve 
hem de resul olarak adlandırmasından anlaşılıyor ki bu tip 
kesin bir ayırım yapmak biraz şüphelidir. Örneğin şu 
âyetler buna delâlet etmektedir: 

«AîUJlS'j Aiıb j/ıjj t̂ Jul *Jj-ıjj Aab Ijiols» 

"Allah'a ve O'nun ümmî peygamberi olan elçisine 
inanm ki o (peygamber) de Allah'a ve O'nun sözlerine i-
nanmaktadır..."^'^^ 

tf^^fl t . . . , i ,a t , . - t , a t a , 

8 L J *ilj-jj Olfj UûJbn.» OlS" AJİ .^y> (-»Uk!! J jS'ilj» 

"Kitab'da Musa'yı da an, çünkü o, içi temiz (bir in

sandı) ve gönderilmiş bir peygamberdi. "*^^ 

«llj Vj«>j OlSTj Jt f . j]( (iiû* OlS" <ül Js)«-Lwt olsS Î ^J°J"i\j)) 

"Kitab'da İsmail'i de an, çünkü o sözünde duran, 
(tarafımızdan) gönderilmiş bir peygamberdi."' 
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"Senden önce hiçbir resul ve nebî göndermemiştik ki 
o, (bir şey) arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu 
içerisine mutlaka (onu dünya ile meşgul edecek bir 
düşünce) atmış olmasm..."^"^^ 

Bu âyetin tefsirinde Prof. Dr. Süleyman Ateş şöyle 
demektedir: "Resul ile nebinin aynı anlama gelip gelme
diği üzerinde ayrı görüşler vardır. Genel kanıya göre 
resul, insanları irşad için gönderilen ve kendisine vahiy 
gelen peygamberdir. Haber veren anlamındaki nebî ise va
hiy değil, sadece ilham alan, ya da rüyada kendisine ilâhî 
düşünceler verilen peygamberdir. Bu durumda resul, ken
disine gelen vahiy ile yeni bir kitap ve şerîat getiren pey
gamber, nebî ise kendisine gelen ilham ile ve gördüğü 
rüyalar ile önceki resulün dînini ihya eden, dinde ıslahat 
yapan din bilgini olmaktadır. " ^ 9 9 

Alimlerin çoğunun kanısına göre, bu iki kelime 
arasında umum-husus farkı vardır. Her resul aynı zaman
da nebîdir. Çünkü Allah'tan aldıklarını ümmetine haber 
verir. O resulün ümmeti içerisinde yetişmiş, ilham alan 
ıslahatçıya da nebî denir, fakat o resul değildir. Ancak 
Kur'ân-ı Kerîm'de her iki kelime de birbiri yerine ve aynı 
anlamda kullanılmıştır. Onun için Mu'tezile, bu iki kelime 
arasında bir fark olmadığı kanaatindedir, ^oo 

198) el-Hac, 22/52. 
199) Ateş, Yüce Kur an'ın Çağdaş Tefsiri, VI, 38. 
200) Bkz., er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, VI, 244; el-Kurtubî, XII, 80. 

Kur an-1 Kerîm'de bazı âyetlerde resul ile nebî kelime
si ayrı ayrı zikredilerek birbirine atfedilmiştir. Birinin diğeri
ne atfı ise, ayrı ayrı mefhumlar olmalarını gerektirmektedir. 
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Bütün bu açıklamalardan sonra, Kur'ân'ın peygam
berlik hakkındaki görüşünü semantik açıdan incelersek, 
iki noktanın dikkate değer olduğunu görürüz. Bunların 
ikisi de, olumsuz niteliktedir. Birincisi; nebî kelimesinin 
türediği "nebe"' kökü, önce de zikrettiğimiz gibi "duyur
mak" "bir şey hakkında haber vermek" demektir. Bu ha
ber gelecekle ilgili değildir. Peygamber tarahndan getiri
len haberler, gaybî haberlerdir. Kur'ân'a göre peygamber, 
istikbâli söyleyen kişi değildir. Nebî kelimesinin, "gele
cekten haber vermek" anlamındaki kehânetie hiçbir ilgisi 
yoktur. Peygamberin vazifesi, Allah'tan aldığı emirleri in
sanlara duyurmaktir. Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan cennet, 
cehennem tasvirleri de istikbâle ait haberlerdir. Fakat bu 
haberler İbranî kehânetlerindeki gibi belirli bir şahsın veya 
bir milletin hayatında meydana gelecek olayların zamanını 
bildirmekten çok farklıdır, ona hiç benzemez. Fakat bu 
durum, o zaman insanlar tarahndan pek iyi kavrana
mamış, Hz. Muhammed'e gelecekle ilgili büyük küçük 
olaylar hakkında sorular sorulmuştur. O insanlar, nebî ile 
kâhin arasında, bir bağ bulunduğunu zannetmişler; hatta 
nebî ile kâhini birbirine karışürmışlardır. İkincisi ise; 
nebînin söylediği veya naklettiği sözlerin büyü kelimesiyle 
hiçbir ilgisi yoktur. Bu çok önemli bir özelliktir. Bundan 
dolayıdır ki bu sözler, şiir, kehânet gibi şeylerden bariz 
bir şekilde farklılık arz eder. 
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201) Bkz., el-Cevherî , a.g.e., II, 576, 577; İbn Fâris, a.g.e, I, 70; İbn Manzûr, a.g.e, 
I, 29; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs III, 9. 

202) Râğıb el-isfehânî, a.g.e., s. 13, 14. 
203) Elmalılı, a.g.e., I, 199; Ateş, Yüce Kur'ân'm Çağdaş Tefsiri, I, 101. 

E. A H İ R E T K A V R A M I 

Ahirete iman, hak dinlerin hepsinde de mevcut olan 
ve bütün peygamberlerce teyid edilmiş bir esastır. Bu 
inanç, Allah'ın varlığının ve birliğinin bir tamamlayıcısıdır. 
Dolayısıyla burada, âhiret kavramı üzerinde durup, se
mantik bir tahlilini yapacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n Ahiret Kavramı 

Ahiret kelimesi Arapça lügatta "EHR/ y-i" kökünden 
gelmektedir. "Son, sonra gelen, sonraki" anlamlarına 
gelen, sıfat olan "âhir / y-i " kelimesinin müennesi 
(dişili)'dir. "Ahir / y-l " kelimesinin çoğulu "evâhir / 
/ - I j i " şeklinde olup, "önce, önce gelen, önceki" anlam-
larındaki "mütekaddim / " kelimesinin zıddıdır. 

Kur'ân-ı Kerîm'de âhiret günü, âhiret yurdu gibi 
isimlerle isimlendirilen âhiret; kıyametle birlikte başlayan 
yeni yaşantıya verilen genel bir isimdir. Bu dünya hayatın
dan sonra başlayacak olan yepyeni bir hayattır ki mü'min
ler buna kesin olarak inanırlar. Dünyaya neş'e-i ûlâ (ilk 
yaratma), âhirete neş'e-i saniye (ikinci yaratma) denir. 

Ahiret ebedî hayattır. Ahiret hayatını, bilginlerden 
kimi tamamen rûhânî, kimi de hem rûhânî, hem cismânî 
kabul eder. Fakat Kur'ân'ın ruhundan anladığımıza göre 
bu hayat, hem rûhânî, hem de maddî ve hissidir. Zaten 
yalnız rûhânî olursa hayatın bir yönü eksik olur.^os Ahij-et 
hayatı en mükemmel hayattır. Bu hayatın tam kemâli ise, 
hem maddî hem de rûhânî olmasıyladır. Ancak âhiretteki 
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204) Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, I, 102. 

maddî hayatı, bildiğimiz şu dünya maddesinden mahiyet 
itibariyle farklıdır. Kur'ân-ı Kerîm, o hayatın, dünya 
hayatının aynı değil, benzeri olduğunu söylüyor/Demek 
ki görünüşte benzer, mahiyette farklıdır. Onun mahiyetini 
ancak Allah bilir. Allah oradaki hayata, hiç yok olmaya
cak, yıpranmayacak bir nitelik vermiştir. İnsanlar dünyada 
yaptıklarının karşılığını orada bulacaktır. İyi davrananlar, 
bu davranışlarının karşılığını orada bağ, bahçe, çeşitli ni
metler, yani cennet şeklinde göreceklerdir. Kötü davra
nanlar da bu davranışlarının gerçek şeklini orada çeşitli 
azaplar şeklinde, yani cehennem olarak bulacaklardır. 

Kur'ân-ı Kerîm'in her yeri, cennet ve cehennem 
hayatının tasvirleriyle doludur. Daha önce gelmiş olan 
ilâhî kitapların hiçbirinde âhiret hayatı, Kur'ân'da olduğu 
kadar açık ve seçik, net ve detaylı anlatılmamıştır. '̂̂ '̂  

2. Kur 'ân Öncesi (Câhil iyye D ö n e m i n d e ) A r a p 
larda Ahiret İnancı 

Kur'ân'ın getirdiği inanç sisteminde, âhiretin yerini 
incelemeye geçmeden önce, câhiliyye döneminde Arap
larda hayat ve ölüm anlayışına bir göz atmak istiyoruz. 

Kur'ân-ı Kerîm bize, müşrik Araplar'm ölüm, ölüm 
ötesi ve dirilme ile ilgili inançlarını açık ve net bir şekilde 
şöyle anlatmaktadır: 

"Ne varsa şu dünya hayatımızdır, başka bir şey yok
tur. Ölürüz, yaşarız. Bizi zamandan başkası helak etmiyor 
(bizi öldüren yalnız zamandır) dediler. Fakat onların bu 
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hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyor-

"Dediler ki: 'Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat 
yoktur. Biz diriltilecek değiliz. 

«JJ j - i^ . Loj J/i\ (ıJûyj>H\ "İlk ölümümüzden 

sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. "'^'^'^ 

Kur'ân'a göre onlar, ölüm sonrası hayat konusunda 
kesin bir olumsuzluk içerisindedirler. Kur'ân'daki delille
rin yanı sıra İslâm öncesi Arap şiiri ve yazıtları, ölüm ve 
gelecek hayatın varlığı hakkında koyu bir karamsarlığı or
taya koymaktadır. İki Himyer mezarında bulunan aşağıda 
zikrettiğimiz yazıt, İslâm'ın gelişine kadar büyük oranda 
hakim olmuş bir atmosferin özelliklerini taşıyan bir örnek 
olarak görünmektedir: 

"İki Himyer Beyi şu mezarlarda yatan, 
Bedenleri bozulmuş, kemikleri çürümüş 
Ölüm eliyle düştü onlar, onunla mahuoldular, 
Ölüm! Yeryüzünde kimse kaçamaz acısından onun. 
İşte topraktan yaratıldı onların bedenleri doğduk

larında. 
Ve yine toprağa döndü, yerin altına kondukların

da."^''' 

Buna göre, ölüm ile insanın varlığı tam bir yokluğa 

205) el-Câsiye, 45/24. 
206) el-En'âm, 6/29. 
207) ed-Duhân, 44/35. 
208) Smith, Jane Idleman- Haddad, Yvonne Yazbeck, The tslamic Understanding of 

Death and Resurrection, Albany: Suny 1981, s. 147. 
209) Faris, Nabih Amin, The Antiquities of South Arabia, Princeton, Princeton Univer

sity Press, 1938, s. 16. 
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210) Her şeyi inkâr eden anarşik felsefî görüş. 
211) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 90. 
212) el-Alak, 96/8 , et-Tekasür, 102/8. 
213) el-Câsiye, 45/24. 
214) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 124. 
215) İzutsu, God and Man in the Koran, s.l26. Ayr. Bkz., Smith-Haddad, a.g.e., s. 2. 

gömülmektedir. Bu ise bir çeşit nihilizmdir. Kabirden 
sonra hiçbir şey yoktur düşüncesinden doğan nihilizm.^** 

Öyle görünmektedir ki, bu dünya hayatının ötesinde 
bir hayatın varlığı, insanların öldükten sonra diriltilip 
kaldırılmaları, müşriklerin Kur'ân öğretisi içerisinde en 
sert tepki gösterdikleri konulardan birisi olmuştur. 
Kur'ân'ın ilk âyetleri ile işlenmeye başlayan, dirilme, haşr, 
hesap, Allah ile karşılaşma (likâu'llah / AÎII «.LâJ ) gibi 
öğeler müşrik Arapları oldukça rahatsız etmiştir.^*^ 

Yukarıda zikrettiğimiz ilk âyette^*^, müşriklerin kendi
lerini yokluğa sürükleyen şeyin zaman (dehr) olduğunu 
söyledikleri, aktarılmaktadır. Böyle bir fonksiyonu ile dehr 
kavramı, İslâm öncesi Arapların hayata ve ölüme ilişkin 
inanışlarında önemli bir yer işgal etmekte idi. Buna göre, 
insan yeryüzüne geldikten sonra, varlığı çok kuvvetli bir 
unsura teslim eder ve onun yönetimine girer ve bu 
böylece insanın ölümüne dek sürer. Ölüm ise, bu unsu
run insana indirdiği son darbedir. İşte bu unsurun adı, 
dehr'dir.^*^ Bu anlamı ile dehr, insanın tekrar dirilmesinin 
kabul edilmediği bir inanç bütününde onun varlığına son 
veren bir unsurdur. "Böylece İslâm'dan önceki devrin 
hayat görüşü, en merkezinde karanlık ve esrarengiz bir 
düşünce taşır. Bu karanlık düşünce, beşikten mezara ka
dar ferdin hayatına el atar, onu zulmünün pençesi altında 
tutar. "215 

Ölüm ise, İslâm öncesi Araplar arasında bir yok oluş 
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216) tzutsu, a.g.e., s. 124. 
217) Abidu'lAbraş, Divan, Beyrut 1958, s! 9,21; İzutsu, a.g.e., a.y. 
218) Draz, Kur'ân'ın Anlaşılmasına Doğru, Trc: Salih Akdemir, Ankara 1983, s. 85, 

86. 

olarali kabul edilmiştir. Onlara göre ölüm bir sondur. 
Ölüm ötesi onları hemen hiç ilgilendirmemiştir. Onlann 
çoğuna göre bu dünya hayatından sonra hiçbir şey ola
maz. Vücut toprağa gömülünce çürür, toz toprak olur, 
ruh ise bir rüzgâr gibi uçup gider. 

"Biz (neyiz), toprağın altında götürdüğümüz bir 
vücutla, rüzgârlar gibi uçup giden ruhlardan ibaret değil 
miyiz?" 

İslâm öncesi Araplar arasında hakim olan bu ölüm 
anlayışına göre, ölümle beden yok olmaktadır. Ruhun aki-
beti hususunda ise kesin, açık-seçik bir inanca rastla-
yamıyoruz. Bununla birlikte Draz, müşrik Arapların ruh 
anlayışı hakkında bize ipucu verebilecek "hâme (baykuş) 
inanışını" şöyle aktarmaktadır: "Elimizde ölümden sonra 
ruhun bir çeşit hayat yaşadığına dair müşrik Araplann 
mübhem bir fikre sahip olduklarını ileri sürrneye imkân 
veren birtakım deliller mevcuttur. İnançlarına göre katili 
bulunup da intikamı alınmayan bir kişinin ruhu, 'hâme 
kuşu' şekline girer, geceleri maktulün mezarı üzerinde 
uçar ve intikamı alınıncaya kadar durmadan 'bana içecek 
verin, bana içecek verin' diye öter ve intikamı alınınca gi
dermiş. "^ı^ 

Aynı şekilde Cevâd Ali'nin, Târihu'l-Arab Kable'l-
Islâm adlı eserinde şunları görmekteyiz: "Câhiliyye'ye göre 
ölüm, çeşitli sebeplerle ruhun bedenden ayrılmasıdır. Bu 
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da, bedenin çürümesine yol açar. Ruh normal ve ani 
ölümde, burundan ya da ağızdan bedeni terk eder. 
Ancak, ölüme bir yara sebep olmuş ise, ruh bu yaradan 
çıkar. Kişinin öldürülmüş olması halinde, ruhu 'hâme' adı 
verilen bir kuş haline gelir ve mezarın üzerinde dolanmaya 
başlar. Bu ölünün intikamı alınıncaya kadar devam eder. 
Kuş bu sırada mütemadiyen 'bana su verin' demektedir. 
İntikamı alınınca susar... Rivayetler üzerinde daha fazla 
durulursa, sadece öldürülen birinin değil, her ölünün ru
hunun kuşa dönüştüğü görülür. Bunların ne kadar böyle 
kaldıkları, ne yapükları ve nereye gittikleri hakkında ise, 
çok az bilgi vardır. "^^^ 

Görüldüğü gibi. Müşrik Araplar'daki bu ruh anlayışı, 
hiçbir zaman ba's, haşr ve hesap gibi safhalan ihtiva et
memektedir. Y i n e ruhun ölümsüz olduğu gibi bir 
düşünce görülmemektedir. Ruhun bir süre daha kuş ola
rak varlık kazandığı hâme inanışında bile, ruhun bu var 
oluşunu sonunda takip edememekte, ne olduğunu, ne 
olacağını bilememekteyiz. Sonuç olarak, bu da, bizi 
müşrik Arapların, ruhun da insanın bedeni gibi ölüm ile 
yok olduğuna inandıkları fikrine götürmektedir. 

3. Kur'ân-ı Kerîm'de Ahiret Kavramı 

Vahiy ürünü bir kitab olan Kur'ân, aynı kaynaktan 
gelen kendinden önceki kitapların oluşturduğu geleneğin 
son noktasıdır. Bu son Kitab'ın tebliğcisi Muhammed 
(sav), Adem'in, Nuh'un, İbrahim'in, İsmail'in, Musa'nın ve 
İsa'nın (as) hep birbirlerini destekleyen tebliğlerini insanla
ra yeniden iletmiştir. Bütün diğer peygamberler gibi Hz. 
Peygamber (sav) de, bu aynı misyonun bir üyesi olarak in-

219) Cevâd, Ali, a.g.e., V, 279, 280; Bahoner, Cevâd, a.g.e., s. 25, 26. 
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220) el-Mâide, 5/69. 

221) Draz, Kur'ân'ın Anlaşılmasına Doğru, s. 88. 

sanlara, tevhidin asla değişmeyen aynı ana prensiplerini 
son defa getirmiştir. Bu değişmezliğin hemen akla gelen 
iki gerekçesi şunlardır: İlki, bütün tebliğlerin aynı kaynak
tan gelmiş, ikincisi de bunların aynı muhataba, yani insa
na iletilmiş olmasıdır. Zaman, mekan ve tebliğciler 
değişmiş olsa bile, bu iki unsurun aynı kalması, prensip
lerin de değişmezliğini zorunlu kılmıştır. Sözünü ettiğimiz 
ana prensipler ise, insanın kendisini ve sonsuza uzanan 
var oluş imkanını kapsayan yine iki noktada belirlenmiştir. 
Bunlar, Yüce Allah ve bundan hareketle, insanın variiğını 
ölüm ötesine çeken âhiret inançlarıdır. 

°̂jJÎj <üiL) j*T j ^ t̂ jCfllîlj OjjCallj ıj iû jjÂj I J J J l I I 01)) 

"Doğrusu, inarıanlar, Yahudiler, Sabiiler ve Hris-
tiyanlardan Allah'a ve âhiret gününe inanan, yararlı iş ya
pan kirrtselere korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir, "^^o 
Böylece Kur'ân-ı Kerîm'in tesis etmek istediği tevhid di
ninin esasını başta gelen bu iki büyük doktrin teşkil et
mektedir. 

4. Kur'ân'da Ahiretle İlgil i D iğer Kavramlar 
Daha önce de zikrettiğimiz gibi lügatta "son, sonra 

gelen, sonraki" anlamlarına gelen âhiret kelimesi, 
Kur'ân'ın terminolojisinde bazen âhiret yurdu anlamında 
"ed-Dâru'l-Ahira / « y - ^ l jltui" şeklinde geçer. İşte âhiret 
kelimesi, Kur'ân'da hem âhiret yurdu için hem de âhiret 
hayatı için kullanılır. Yani, gerek insanın ölüm ötesine 
sarkan var oluşunun zaman ve mekânı ve gerekse ölüm 
ötesine ait inancı ifâde için âhiret kelimesi kul-
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222) el-Bakara, 2/4; en-Nisâ, 4 /38. 
223) el-Hadid, 57/3 . 
224) en-Necm, 53/25. 

lanılmıştır.222 

Kur'ân-ı Kerîm'de âhiret kelimesinin lügai manâsında 
kullanıldığı âyetler vardır: 

( ( ^ V l j Jj^İ j i » "O, ilktir (kendisir\den ör\ce hiçbir 

uarhk yoktur), sondur (kendisinden sonra bit varhk yok-

tur)"^^^ 'ifH\ <aÛ.) "Son da, ilk de (âhiret de, dünya 

da) Allah'mdır."^^^ 

Bu iki âyette de kelime, tam olarak lügat manâsında 
"evvel" kelimesinin zıt anlamlısıdır. Ancak kelimenin, yine 
Kur'ân'ın kavram bütünlüğü içerisinde sözlük anlamına 
hemen hemen tamamı ile zıt bir anlam kazanmış olarak 
karşımıza çıküğını görmekteyiz. Buna göre, âhiret kavramı, 
Kur'ân öğretisinde insanın ölümünden sonraki ebedî, 
sonu olmayan, gelecekteki bir hayatı ifade etmektedir. 
Ahiret kişinin ölümü ile, başka bir deyişle dünyadaki 
hayatının sona ermesiyle başlayan yeni, ancak bu defa 
sonsuz bir hayat dönemidir. 

Teknik anlamda dünyadaki davranışların ceza ve 
mükâfatının görüldüğü, zaman ve mekânı ifade için 
Kur'ân'da "ed-Dâru'l-Ahira / «/-"^(J IAH " ibaresi veya kısa
ca "el-Ahira / «y-'iîr' kelimesi kullanılmaktadır. Bu mefhum 
dünya hayaünın "el-Hayatü'd-Dünya / bJJJl « l - ^ ' " bu an
lamda mukabili olan gelecekteki hayata işaret etmektedir. 
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225) en-NahI, 16/30; Ayr. Bkz., el-Bakara, 2/94; el-A'râf, 7/169; İbrahim, 14/27. 
226) Al-i İmrân, 3/113, 114. 
227) en-Nisâ, 4 /38; Ayr. Bkz., el-Bakara, 2/264; et-Tevbe, 9/19; el-Haşr, 58/22. 
228) Hûd, 11/19; el-Bakara, 2/4; en-NahI, 16/60. 
229) el-Furkân, 25 /11 ; el-Mü'min, 40/59 . 

"(Allah'ın azabından) korunanlara da: 'Rabb'iniz ne 
indirdi?' dendi. 'Hayır (indirdi)' dediler. Bu dünyada 
güzel iş yapanlara güzellik vardır, (onlar için) âhiret yurdu 
ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel-
dir."^^^ 

Konunun doktrinel tarafı ise, Kur'ân'da çoğunlukla 
^ fo -

"el-Yevmü'l-Ahir / y-*iîl ^jJl " ibaresi ile ifade edilmektedir. 
Başka bir söyleyişle, âyetlerde bu ibare, daha çok iman 
söz konusu olduğu zaman kullanılmaktadır. İşaret 
ettiğimiz bu âyetlerin konusu, "Allah" ve "Son Güne" 
inanılması veya inanılmamasıdır. 

"Kitap ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan geceleri 
secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyup duranlar 
vardır; bunlar Allah'a ve âhiret gününe inanırlar..."^^^ 

«.. ç L i '4J oıkl i j ı 

"Mallarını insanlara gösteriş için verirler, Allah'a ve 
âhiret gününe inanmazlar. Kimin arkadaşı şeytan olursa, 
arkadaş bakımından hâli çok yamandır. "^^^ 

Burada âyetlerin ortak konusu, bir inanç unsuru ola
rak, kişinin gelecekte olması kesin görülen bir olayı hayat 
anlayışında dikkate alması ya da almaması problemidir. 
Yine "el-Âhir / > ' ^ t ' " 2 2 8 ye "es-Sâ'a / a*UJÎ " 229 ^^^ı^^^. 
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230) el-Kıyamet, 75 /1 . 
231) es-Sâd, 38/26; Ayr. Bkz., el-Fâtiha, 1/3; es-Secde, 32/29; eş-Şûrâ, 42 /7 ; el-

Mürselât, 77/13. 
232) el-Bakara, 2/254. 
233) Al-i İmrân, 3/30. 

lerinin de bu siyâk-sibâk içinde kullanıldığı yerler bulun
maktadır. Burada, Kur'ân'ın adeta her sayfasına yerleş
tirilmiş "gelecekteki hayat" mefhumunu aktaran belli başlı 
kelimelerden olan "el-Yevm / CJ-il " üzerinde de durmak 
gerekir. Bu zaman biriminin mahiyeti ve önemi, ona deği
şik özellikler ile atıfta bulunan âyetten anlaşılabilmektedir: 

((Â..ÛJİ ̂ JJ (»-Jl Sî» "Kıyamet gününe and ederim. "^^^ 

«oUsül ^jj IJ--J UJ JüXiı olifr ^ Alil J~-ı je- öjLsu jjJÜt d\..» 

"... Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unut
tuklarından dolayı onlara çetin azap vardır. "^'^^ 

Başka bir âyette de, bu vakitte gerçekleşecek olaylar 
cümleler uzunluğundaki ifadelerle açıkça belirtilir: 

« . . . 4 J ^"if ^ JJ J\j ö\ j J û I J I Ü ! 1 JL*T j j i l ı ı^î Ç» 

"Ey inananlar, ne alışverişin, ne dostluğun ve ne de 
iltimasın olmadığı gün gelmezden önce, size verdiğimiz 
nzıktan (Allah için) har cayın... "^^^ 

f a D , , ^ . O f 0-0 O , a , S. f f , , , 

« . . . f.j-J C-Uc UJ I js?" C I * P U ^jJii JS" ^jj)) 

"O gün her ne/is, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; 
işlediği her kötülüğü de..."^^^ 

«j^ÎJl ^ l j ) l <üi IJ3^J ol_^J.İJlj ^jSlî j -c ̂ jSfl J İ 5 ĴJ „ 

"O gün yer başka yere, gökler de (başka göklere) 
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>-j oii JLL^JJ <up j»)) " O gün, kim azaptan 

alıkonursa, şüphesiz o kimse rahmete erişmiştir..."^^^ 

"İşte o gün, gerçek mülk, Rahman'mdır, (bütün 
hükümranlık yalnız O'na aittir) ve o (gün), kâfirler için 
çetin bir gündür. "'^^^ 

Görüldüğü üzere, sözlükte gün anlamına gelen el-
yevm " fj-Jl" kelimesi, bu arada farklı bir anlam ka
zanmıştır. Gerçekten de, bu siyâk-sibâk içinde, kelime
nin dünya hayatının sonunda vuku bulacak olayların za
manını ifade ettiği, söylenebilir. Kur'ân'da gelecek hayata 
ait bu zaman birimi altı çizilerek anlatılmaktadır. Çünkü, 
Kur'ân'da sözü edilen zaman, insan varlığı için bir 
dönüm noktası olarak görülmektedir. O günde de mutlak 
olarak karar verme yetkisi Allah'a ait olacaktır. Öyleyse in
san bu vaktin önemini kavramak ve ona göre şimdiden 
hazırlık yapmalıdır. 

234) İbrahim, 14/48; Ayr. Bkz., Al-i İmrân, 3/166-168; Hûd, 11/105. 
235) en-Nisâ, 4 /42 . 
236) el-En'âm, 6/16. 
237) el-Furkân, 25/26. 
238) Bkz., Râğıb el-isfehânî, a.g.e., s. 247. 

değiştirilir. Hepsi, tek ve kahredici Allah'ın huzurunda 
durur."^^^ 

Kur'ân-ı Kerîm'de "yevmeizin / ibaresi ile bu 
mefhumun vurgulu anlatımları verilmektedir: 

"O gün, inkâr edip peygambere başkaldırmış olanlar, 
yerle bir olmayı ne kadar ister 1er... "^^^ 
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# O j â l j - A J I ĴlS" *5!l ÂPÛJI y>\ U j J^jİ\j o l j _ X J I 1--^ aÎIJ 8 

( ( j j .^^*^ j r J * ili bı 

"Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. O saatin işi, 
bir göz açıp yumma gibi, yahut daha yakındır. Şüphesiz 
Allah her şeye gücü yetendir... "'^'^^ 

Allah'ın gerçekleşeceğini belirttiği bu an gerçek
leşecek bir vaattir. Onda hiçbir şüphe yoktur: 

«sJûJl ü dbji i û j * s J û j l Lo * ÂİüJî)) "Gerçekleşen (el-

239) el-Ahzâb, 33/63; Ayr. Bkz., Yûsuf 12/107; Lokman, 31/34; ez-Zuhruf, 4 3 / 8 5 . 

240) en-NahI, 16/77. 

Nihayet Kur'ân-ı Kerîm'de âhireti ifade eden başka 
bir kelime de "es-Sâ'a / «•LJl" kelimesidir. Bu kelimenin 
özelliği birçok âyette de ifade edildiği gibi, bünyesinde 
ânîlik hkri taşımasıdır. Öyle ki Kur'ân'ın da ifade ettiği 
gibi bu an anîden gelecektir. Yine bu anın ger'çek-
leşeceği zamanı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. 

«üJ 'öJÎJ ÂPÜI J«İ dLjl' ûj i l alt Ljlk ül j İ ÂtLJl ^ ^UJl diLü 
"insanlar sana (kıyamet) saat(in)den soruyorlar. De ki: 

'Onun bilgisi Allah'ın yanındadır.' N e bilirsin, belki o 
saat yakın olur."^^"^ 

Bilindiği gibi Kur'ân'da âhiret olaylan oldukça canlı 
bir şekilde işlenmiştir. Şimdi, bu olayları bizzat Kur'ân'm 
anlatımları ile görelim. 

Son gün geldiğinde, dünyanın kurulduğu günden 
beri devam eden düzeni bir anda bozulur. O an (es-Sâ'a/ 

ÂcLJl) çok kısa bir zamanda olup bitiverecektir: 
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"(Başlara) çarpan, (yürekleri hoplatan) hâdise: Nedir 
o çarpan hâdise? O çarpan hâdisenin ne olduğunu, sen 
nereden bileceksin? O gün insanlar, yayılmış pervaneler 
gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli yün gibi o/ur..."^^^ 

"Sûr'a birinci üfleme üflendiği, arz ve dağlar yerlerin

den kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpıldığı zaman. İşte o 
gün vak'a olmuştur. Gök yarılmıştır, o gün o, zayıflamış, 
sarfcmışt!r."244 

o * I j l j j l C - J l ^ « . U - J t C - s t j i j * 1^1 j i t O j S b J j j ^ l ^ t i i j ^ j j i ) 

"O gün sör'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök 

açılmış kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, bir serap 

241) el-Hâkka, 69/1-3. 
242) e'İ-Vâkıa, 56/1-3; Ayr. Bkz., el-Kehf, 18/21. 
243) el-Kâria, 101/1-5. 
244) el-Hâkka, 69/13-16. 

Hakka)! Nedir o gerçekleşen? Gerçekleşenin ne olduğu

nu nerden bileceksin?"^'^^ 

"Olacak vak'a olduğu zaman, onun oluşunu yalanla
yacak kimse çıkmaz. O alçaltıcı, yükselticidir. "^"^^ Ve artık 
gelmesi haber verilen gün bütün gerçekliği ile gelmiştir: 
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o/muştur. "245 

O gün geldiği zaman; insanlann ve öteki canhiann 
yaşadığı ortamda o güne kadar geçerli olan düzenin bo
zuluşu ile birlikte, bu yaratıklar arasında ilişkiler de alt üst 
olmuştur. 

"işte o gün kişi kardeşinden, anasından, babasın
dan, eşinden ve oğullarından kaçar. "^'^^ 

jüJı (ilj * OjL jL>jı lilj * ojoSoi ^jstlj! lilj * Oj'jsr ^j-llijı lii» 

ııOjbtJI lilj * o j s j ^ j l l lilj * c-lkt 

"Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman. 
Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. 

Dağlar yürütüldüğü zaman. 
On aylık gebe develer başıboş bırakıldığı zaman. 
Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. 

Denizler kaynatıldığı zaman. "^'^^ 

Birinci sûr'un üflenmesiyle birlikte yeryüzü ve 
gökyüzündeki varlıklar düzenlerini yitirir veya yok oluverir
ler. Bilâhare ikinci ile de tekrar hayat bulurlar. Artık Rab-
bin huzurundadırlar: 

^ İli sû H\ j°jAj OİJJ.İJI j°jA 
, t t a, İt , a t , . , a t 

((a jjoii L̂â liü (̂ j?-ı 4J 

"Sûr'a üflendi, göklerde ve yerde olanlar (korkudan) 
düşüp bayıldı(lar, yahut öldüler). Ancak Allah'ın dilediği 

245) en-Nebe', 78/18-20. 
246) Abese, 80/34-36. 
247) et-Tekvîr, 81/1-6. 
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248) ez-ZUmer, 39/68; Ayr. Bkz., Yâsîn, 36/53. 
249) İyinin ve kötünün ayrıldığı gün. 
250) es-Sâffât, 37/19, 20. 
251) Kâf, 50/42. 
252) es-Secde, 32/29. 
253) el-Kıyâme, 75/1-3. 

kaldı. Sonra ona bir daha üflendi, birden onlar ayağa 
kalktılar, bakıyorlar."^'^^ 

O gün artık hesap (ceza) günüdür, fasi günüdür: ^̂ ^̂  
•i Jl o , - - , , > J 1 0 , 0 > , - l « , , 1 ( 1 , o , , ' S -

« j ^ j J l j i j j iJü» UJJU I j J l â j * ( » A ( i l â iyrjji U J l â » 

"O, sadece korkunç bir sesten ibarettir. Hemen onlar 
(dirilmiş olarak) bakıyorlardır. 'Vah bize bu ceza günüdür' 
derler. "^^' 

O gün huruç günü (kabirlerden ölülerin çıktığı 
gün)dür: 

« j r j j k J l ^ j j d i J i j s J \ j Â i » . - - , J l O j ( ^ ^ gün (insanlar) 

o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu (dirilip) çıkış 
günüdür."^^^ 

O gün fetih günüdür: 

8 öjji^. ^"ij ^ ( e \ I jjJiS Jl ^ Sî f JJ j İ » "De ki: 
'Fetih günü (gelince, şimdi) inkâr edenlere (o zaman) 
inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de veril
mez." 

O gün kıyamet günüdür: 

^ °Jî L - J n j î * i.ıyjı Hj * a-uJi ^ J - j Sı» 
> . ' 

((<(_.Üa* "Kıyamet gününe yemin ederim, daima kendini 
kınayan nefse and içerim: İnsan, kemiklerini bir araya top-
layamayız mı sanıyor?"'^^'^ 

O gün telâk (buluşma, karşılaşma) günüdür: 
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254) el-Mü'min, 40/15. 

255) et-Teğâbün, 64/9 . 
256) Pişmanlık, yakınma günü. Bkz., el-Beydâvî, a.g.e., V, 135; en-Nesefî, a.g.e., IV, 

262. 
257) Meryem, 19/39. 
258) el-Mü'min, 40/32. 
259) Kıyamet günü. Bkz., el-Rrûzâbâdî, a.g.e., s. 1022. 

(((3*>yt "Dereceleri yükselten; Arş'ın sahibi (Allah), erri-
rinde olan ruhu, kullarından dilediğine indirir ki, 
buluşma, karşılaşma gününe karşı (insanları) uyarsın. "^^'^ 

O gün cem' günüdür, tegâbün (davranıştaki kusur
ların ortaya konacağı) gündür: 

6 . . . JJÜCÜI ĴJ d i l i f (•SU<|J>U ŞİJJ 1) 

"Sizi cem(toplama) gününde bir araya getirdiği gün, 

işte o gün teğâbün günüdür..."^^^ 

O gün hasret^^^ günüdür: 

"Onları hasret gününe karşı uyar ki, o zaman kendile

ri (her şeyden) habersiz bir halde inanmamakta ısrar eder

lerken iş bitirilmiş o/ur/'^sv 

O gün Nuh'un uyardığı, tenâd (çağrışma) günüdür: 

((iûsJl^jjj^iÇk.İ3l>î^l^jiCj)) "Ey kavmim, sizin için 

çağrışma gününden korkuyorum. "^^^ 

O gün âzife günüdür: 
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"Onları âzife günü ile uyar. Zîra (o gün), yürekler 
(korkudan âdeta yerinden sökülüp) gırtlaklara dayanmıştır; 
(kederlerini) yutkunur dururlar. Zâlimlerin ne bir dostu, 
ne de sözü tutulur bir aracıları yoktur. 

O gün hesap günüdür, o gün suçlular cezasını, 
doğrular mükâfatını bulur: 

"Bu, bir hatırlatmadır. Korunanlar için güzel bir gele
cek vardır: Kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleri. 
Orada (koltuklara) yaslanarak birçok meyve ve içki isterler. 
Yanlarında da bakışlarını yalnız (kocalarına) diken (kendi
leriyle) yaşıt dilberler vardır. İşte hesap günü için size söz 
verilen budur!. Doğrusu bizim bu rızkımızın bitip 
tükenmesi yoktur!. Bu böyledir; fakat azgınlara da en 
kötü bir gelecek vardır: Cehennem! Oraya girerler. N e 
kötü bir döşektir o!. İşte onu tatsınlar: Kaynar su ve irin
dir! "^''^ 

O gün insanın hayatında yaptıkları tartıya konur: 

Jl - - ' D J İ - J İ O ^ / 

"Kimlerin (amellerinin) tartıları ağır gelirse işte onlar 

kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları hafif gelirse işte on-

260) el-Mü'min, 40/18. 

261) es-Sâd, 38/49-57. 
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262) el-Mü'minÛn, 23/102, 103; Ayr. Bkz., el-Kâria, 101/6-9. 
263) el-lnşikâk, 84/7-12; Ayr. Bkz., ez-Zümer, 39/69. 
264) ez-Zümer, 39/71-73; Ayr. Bkz., es-Sâd, 38/50-56. 

hr da kendilerim ziyana sokanlar, cehennemde temelli ka-
lanlardır."^^^ 

İnsanların yaptıklarının yazılı olduğu kitap açılır ve he
sap görülür: 

7 0 zaman) kimin kitabı sağından verilirse, o kolay bir 
hesaba çekilecek. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. 
Kimin kitabı arka tarafından verilirse, o ölümü çağıracak 
ve alevli ateşe girecektir. "^^^ 

Şimdi cennetin ve cehennemin kapıları gelenleri 
karşılamaktadır: 

"İnkâr edenler, bölük bölük cehenneme sürüldüler. 
Oraya geldikleri zaman, cehennemin kapıları açıldı, ce
hennemin bekçileri onlara şöyle dedi: 'Kendi aranızdan, 
Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle 
karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi?' 
'Evet, geldi' dediler, 'ama kâfirlere azap sözü hak oldu.' 
'O halde içinde ebedî kalmak üzere cehennemin 
kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüşl' de
nildi. Rabblerinin (azabından) korunanlar da bölük bölük 
cennete sevk edildiler. Oraya varıp da (cennetin) kapıları 
açıldığında bekçileri onlara: 'Selam size, (ne) hoşsunuz, 
ebedî kalmak üzere buraya girin!' dediler. "^^'^ 

Orası sosyal ilişkilerin kusursuz olduğu, gerçek 
barışın yaşandığı yerdir: 
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265) el-Vâkıa, 56/10-38. 
266) Bkz., el-Mâide, 5/65. 
267) Bkz., et-Tevbe, 9/72. 
268) Bkz., en-Nebe, 78/16. 
269) Bkz., es-Secde, 32/19. 
270) Bkz., el-Hâkka, 69/22. 

"İyilik İşlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da 
önde olanlardır: İşte o(nlardan yüksek derecelere) yak
laştırılanlar, nimet cennetler indendirler. Çoğu önceki 
(ümmet)lerden, birazı da sonrakilerden. Altın ve cevahirle 
işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Onların üzerinde karşılıklı 
yaslanırlar. Çevrelerinde, ebedî yaşamaya erdirilmiş 
gençler dolaşırlar; akıp giden şarap kaynağından doldu
rulmuş testiler, ibrikler ve kadehler. (Bir şarap ki) ondan 
ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. Beğendikleri 
meyva(lar), canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, 
saklı inciler gibi; Yaptıklarına karşılık olarak (o 
mü'minlere bahşedilmiştir.) Orada ne hoş bir söz ve ne 
de günaha sokan bir lâf işitmezler. Duydukları söz, yalnız 
'selâm, selâm'dır. Sağın adamları, nedir o sağın adam
ları!. (Onlar), dikensiz kirazlar, meyva dizili muzlar, uzamış 
gölgeler, fışkıran sular, pek çok meyva arasında; 
Tükenmeyen ve yasaklanmayan! Ve yükseltilmiş döşekler 
üstündedirler. Biz, (oradaki) kadınları yeniden inşa ettik. 
Onları bakireler yaptık, hep yaşıt sevgililer; sağın adamları 
için."^''^ 

Orası Nâim^ö^, Adn,^^? Firdevs,^'^^ bahçeleridir. Orası 
Me'vâdır,269 Aliyedir.^^o 

Cehennemdekiler ise, sonsuz bir acı içindedirler. 
İğrenç yiyeceklerle beslenirler: 

"İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, 
serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın 
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271) el-Vâkıa, 56/42-44, 51-56; Ayr. Bkz,, es-Sâd, 38/57. 

272) es-Sâd, 38/59-64. 

gölgesinde bulunurlar... Sonra siz, ey sapık yalancılar, el
bette bir ağaçtan, bir zakkum ağacından yiyeceksiniz. 
Onunla karınlarınızı dolduracaksınız! Üzerine de kaynar 
su içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin 
içişi gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onların ağırlanışı 
bu (şekilde olacak)dır."^^^ 

Cehennemde bulunanların kendi aralarındaki anlaş
mazlıklar bitip tükenmez: 

"İnkarcıların ileri gelenleri: 'İşte şunlar da sizin 
peşinizden (cehenneme) girecek olanlar. 'Onlara merhaba 
yok çünkü onlar ateşe gireceklerdir!! Toplulukta bulunan
lar ise: 'Hayır! asıl size merhaba yok (asıl siz rahat yüzü 
görmeyin), siz bunu bizim önümüze getirdiniz. Ne kötü 
duraktır (bu)' derler.' Rabb'imiz! Bunu kim başımıza getir
di ise, ateşte onun azabını kat kat artır' derler. 'Bize ne 
oldu ki (dünyada) kötülerden saydığımız adamları (burada) 
görmüyoruz' dediler. 'Hani onlarla alay ederdik. Yoksa 
gözler(imiz) mi onlardan kaydı?' İşte cehennemliklerin bu 
şekilde tartışmaları gerçektir. "^"^^ 

Kur'ân-ı Kerîm'in âhiret konusunu işlerken kullandığı 
üslupta dikkatleri çekici bir yön bulunmaktadır. Söz ko
nusu âhiret olaylarının anlatımı sırasında diğer an
latımlardan farklı bir ifade ve anlatım biçimi kullandığı he
men hissedilebilmektedir. Çoğunlukla ilk dönemde gelen 
vahiylere ait olan bu üsluba ait ifadeler, kısa fakat anlam 
bakımından yüklü ve gerilimlidir. Kur'ân, muhatabı etki
leyebilmek onun dikkatini çekebilmek için yalın ifadeler ye
rine sanatlı bir üslubu seçer. Vahiy bu üslupla muhatapta 
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vicdanî tepkiler uyarır, onun iç hayatında bir hareketlen
me meydana getirir. İşte Kur'ân'da âhiretle ilgili man
zaralar da, bu üslup ile ele alınmışür. Haberden inşâya, 
tavsiften konuşmaya geçilir ve muhatap kendini sanki 
olayların cereyan ettiği sahne içinde bulur. Kur'ân bu 
dünyada muhataba vaadetüği, âhiret âlemini anlatmıştır. 
Kur'ân dilinde bu âlem, sanki bizzat muhatabın gördüğü 
bir resim, adeta bir canlı, bir şahıs haline gelmiştir. 
Böylece bu âyetleri okurken, muhatab kâh son derece 
heyecanlanır, kâh tüyleri ürperir, kâh korkuyla dolar, kâh 
huzur ve güven duyar, kâh ateşin yalımları ile sarılır, kâh 
cennetin latif rüzgârlarını hisseder. Böylece vaadedilen 
günün gelmesinden önce, onu bu dünyada tanır.^'''^ 

Kur'ân'da âhiret için böyle sözünü ettiğimiz türden 
sanatlı bir üslubun kullanılmasının başka bir sebebi de; 
dünya âleminde iken farklı, henüz bilmediği bir âlemi mu
hataba anlatma zarureti olabilir. Bilindiği gibi, âhiret ge
rek fizikî, gerek sosyal ilişkileri alt üst ederek gelir ve in
sanın yaşayacağı yeni ortama kendi düzenini geürir. Bu 
yeni âlem dünya hayatından farklı olarak, zaman mekân 
gibi boyutları değiştirerek gelecektir. Dünya ötesi ya da 
olağanüstü şartlarda meydana gelecek olayların, olağan 
bir ortamda, dünyada yaşayan muhataplara anlatılıyor ol
ması, her zamankinden farklı bir anlatım tarzını gerekli 
kılabilir. Yine bunun başka bîr tezahürü de üslupta teş
bih sanatının sıklıkla kullanılmasıdır. Ahiretteki nimetler 
dünya nimetlerine benzetilir. İbn Kuteybe'ye göre âhiret 
nimetleri dünyadakinden çok farklı olsa da muhatabın bil-

273) Kutub, Kur'ân'da Kıyamet Sahneleri Cennet Cehennem, Trc: Sülyeman Ateş, 
Ankara, trs, s. 13. 

274) Kutub, a.g.e., s. 49; vd; Derveze, İzzet, Kur'ân Cevap Veriyor, Trc: Abdullah 
Baykal, İst, 1988, s. 317 vd. 
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275) tbn Kuteybe, ed-Dîneverî Te'vîlu Müşkili'1-Kur an, Kahire 197.3, s. 80. 

276) tbn Kuteybe, a.g.e., s. 80; Ayr. Bkz., Derveze, a.g.e., s. 321. 

diği nimetlere benzetilerek anlatılmalıdır. j^n Abbas ise 
âlemler arasındaki farka ilişkin olarak şunu söyler: "Dün
yada sadece cennette olan şeylerin isimleri vardır. "^^^ 

Kur'ân'ın âhiret olaylarını tasvir ederken dikkati çe
ken diğer bir husus da gelecekteki meydana gelecek olay
ları mâzî (dili geçmiş) bir üslupla anlatmasıdır. Kur'ân'm 
bu üslubu kullanmadaki amacı; muhataba, âhiretle ilgili 
gelecekte meydana gelecek olaylann gerçekleşmesinin ke
sinliğini ifade etmektir. 

Biraz önce, doğrudan âyetler ile aktardığımız âhiret 
olaylarında bir sıra gözetmeğe çalıştık. Saatin gelmesiyle 
olaylar başlar, bir çığlık kopar, sûra üflenir ve canlılar, 
ölür, bir ikinci surda diriltilip, insanlar hesaba alınırlar, 
amelleri tartılır, herkesin kitabı eline verilir, iyi iş yapmış 
olanlar cennete, kötü iş yapmış olanlar cehenneme gider
ler. Ancak belirginleştirmeye gayret ettiğimiz bu safhalar, 
Kur'ân'ın anlatımı içinde çoğu zaman sırası ile görül
mezler. Bu olaylar sanki zaman ve mekân olarak birbiri 
içine girmiş gibidirler. 
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277) el-Cevherî, a.g.e., II, 786; İbn Manzûr, a.g.e., III, 30; ez-Zebîdî, Tâcu'lArûs, III, 
482. 

278) Râğıb el-isfehânî, a.g.e., s. 597. 
279) Bkz., el-Cevherî, a.g.e., II, 786, 787; İbn Fâris, a.g.e., V, 62; Râğıb el-isfehânî, 

a.g.e., 595-597; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, s. 495; İbn Manzûr, a.g.e., III, 
30-32; el-Rrûzâbâdî, a.g.e., s. 591; ez-Zebîdî, a.g.e., III, 484. 

F. K A D E R ve K A Z A K A V R A M I 

İslâm dininde imanın temellerinden biri de kaza ve ka
dere imandır. Buraya kadar tahlilini yaptığımız İslâm'ın 
iman esaslarının son halkasıdır. Dolayısıyla şimdi de kaza 
ve kader kavramlarının tahlillerini yapacağız. 

1. Lügat Y ö n ü n d e n Kader ve Kaza Kavramı 

a) Kader Kavramı: Kader, Arapça "Ka-De-Ra/ j ^ ' 
fiil kökünden gelmekte olup, mastardır. Çoğulu ise 
"Akdâr/ j l Ü " şeklindedir.2" Bu fiilden gelen "kadr / j j i " 
"miktar, eşit, şeref ve hürmete lâyık olma", "kader/ JM" 
ise, sözlük anlamıyla; "bir şeyin miktar ve durumu, bir şey 
için belirlenen zaman ve yer", "miktar", "ölçü, hüküm" 
gibi anlamlarda kullanılır. 

Arapça lügat kitaplarını incelediğimizde "Ka-De-Ra" 
fiilinin başlıca şu anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz: 

1- Bir şeyi diğer bir şeye kıyaslamak: JJÎD 

(djOâ "Bir şeyi diğer bir şeye kıyasladı" demektir. 

2- Miktar beyan etmek: « « j l a ^ t ^ l : s.|̂ _iJI j j J » "Bir 

şeyin miktarını açıkladı" demektir. 

3- Bir şeyi planlamak, hazırlamak: « j ^ t «-^5-^' OJJJ» 

(djOââjOâlj "Bir şeyi planladım, hazırladım" demekür. Nite

kim Araplar, "Kavim işlerini planladı, planlıyor" an-

lamında «tj.^ *jJJ'̂ î (»JO î (»yJl » derler. 
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4- Bir şeye güç yetmek: Araplar, "bir şeye güç yetir-

dim" anlamında « « j ^ \ ^ OjOâ» derler. 

5- Takdir ve hükmetmek: "Allah böyle takdir etti, 

hükmetti" anlamında « b ^ j İ j ^ »JJİJJ » j l i ÂŞs. düi Jûs 2i( J'JÎ» 

derler. 
J.* JIJIJI O , - 0;Ü 

6- Rızkı taksim etmek: « » j ^ i j «JJLÂI Jjj3l jOâ» "Rızkı tak

sim etti, paylaştırdı" demektir. 

7- Aile efradına rızkı daraltmak, sıkıştırmak: Araplar, 

"filan ailesinin rızkını daraltü" anlamında « A İ U ^ ^ O t i t i j O İ « 

derler. 
8- Allah'ı tazim etmek: « ( j j J j İJJLJ İıl b'jd yaJs "Filan 

Allah'ı tazim etti" demektir. 
9- Pişirmek: ((UjXÂi jO-âJl JJJI) "Tenceredeki yemeği 

pişirdi" demektir. 

"Ka-De-Ra/ jOÎ ' fiili "tef'îl" babına aktanldığı zaman 
şu anlamları ifade eder: 

1- Takdir ve hükmetmek: 

««jlûl t-^\ Ojlû, "Bir şeyi takdir ettim" demektir. 

2- Tazyik etmek, sıkıştırmak: 

"Kaddera" hili "alâ / Jt '" harf-i ceriyle kul
lanıldığında bu anlama gelir. 

3- Muktedir kılmak: 

Araplar, "filanı bir şeye muktedir kıldı" anlamında 

JltİüAİyuî» derler. 
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280) İbn Manzûr, a.g.e., III, 111; ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs, X, 296. 
281) el-Cevherî, a.g.e., VI , 2463, 2464; İbn Fâris, a.g.e., V, 99; Râğıb el-lsfehânî, 

a.g.e., s. 613, 614; İbn Manzûr, a.g.e., III, 111, 112; ez-Zebîdî, a.g.e., a.y. 

b ) K a z a K a v r a m ı : Kaza kelimesi, Arapça 

«ÂİiJÎAjliîj »ûaî j_^jai fiil kökünden gelmekte olup, 

mastardır. 2^*^ Arapça lügat kitaplarında "kaza: ^ " fiili 
başlıca şu anlamlarda kullanılmıştır: 

1- İki hasım arasını ayırmak, hükmetmek: 

«iliaâj üüâj ftûai ̂ _5JaÂi j - « - , f l^l J J » "İki hasım arasını 

ayırdı, hükmetti" demektir. Nitekim, "kadı iki hasım 

arasında hükmetü" anlamında « J J (^Uit » de

nilir. Kadıya insanlar arasındaki ihtilaflarda hüküm verip, 

uyguladığından dolayı, kadı ismi verilmiştir. 

a) Kaza fiili "alâ/ J E " harf-i ceriyle kullanırsa, 

"aleyhine hükmetmek" anlamına gelir: « A - U - " İ ş i 

aleyhine hükmetti" demektir. Ayrıca "öldürmek" an-

lamında da kullanılır: «A-k ^^jaü AJJJS J^Ai» "filan ona vurdu 

ve öldürdü" demektir. 

b) Eğer kaza fiili "li: J " harf-i ceriyle kullanılırsa, 

"lehine hükmetmek" anlamına gelir: «AJ (.5--S-* » "lehine 

hükmetti" demektir. 

2- Beyân etmek, bildirmek: 

^^^.^^\ "Bir şeyi açıkladı, bildirdi" demektir. 

3- Emretmek: 

«Ali ! j_jjaî)) "Allah emretti" demektir. 

4- Bir işi bitirmek, tamamlamak: 
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((J-»jJl^^)) "İşi bitirdi" demektir. Araplar, "filan işini ta-

mamladı" anlamında « « j t j ,^jaî» derler. 

5- Eda etmek, yerine getirmek: 

Kaza, sözlükte bir ibâdeti meşru kılındığı vakitte yap
mak anlamında da kullanılır. Fakat, kaza fiili sonradan 
âlimler tarafından, "bir ibâdeti yapılması gereken vaktin 
dışında yapmak" anlamında da kullanmışlardır. Nitekim 

((«•iUı 0!Aâ ĵ usii) "filan namazını kaza etti" anlamına gelmek
tedir. 

6- Borcu ödemek: 

(oûaİ 4yA jÇjîJI "borçlu borcunu ödedi" demek

tir. Araplar, "filan borcunu ödedi" anlamında da 

derler. 

7- Hacetini gidermek: 

({j_j»rl^ c-jaâ)) "Hacetini giderdim" demektir. 

8- Gözyaşını tüketmek: 

«43jş- di^ j ^ ^ ) ) "Filan gözyaşını tüketti" demektir. 

9- Vakit harcamak: 

«cijJl ö'İA (jjai» "Filan vakti harcadı" demektir. 

10- Bir şeyi yapmak, takdir etmek: 

Araplar, bir kimse bir şeyi yaptığında 

«s.ûaİ«.^_^tj_^» "bir şeyi yapti, takdir etti" derler. 

11-Ölmek: 

«s.ûaİ İ shLiO^^^, ) "filân öldü" demektir. 
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282) Watt, W. Montgomery, İslâm Nedir? Trc: Elif Rıza, İst, 1993, s. 50. 

283) Antera, Dîvanu Antera, s. 143. 

2. Kuir'ân Öncesi (Câhil iyye Döneminde ) A r a p 
larda Kader ve Kaza İnancı 

Kur'ân'm getirdiği inanç sisteminde kaza ve kaderin 
yerini incelemeye geçmeden önce, Câhiliyye döneminde 
Araplarda kaza ve kader inanışına bir göz atmak istiyoruz. 

Allah'ın önceden takdiri meselesine, İslâm'ın zuhu
rundan önce • özel bir dînî eğilime sahip olan Araplar 
inanıyorlardı. Hatta Hanîflerin dışında da bu inancın 
varlığı görülmektedir. Örneğin derin bir dînî duyguya sa
hip olmakla ünlü olan Lebîd, ilâhî takdire inananlardan 
biri idi. İşte bir beytte; 

J l l j « jUÎ 'jJj J\ AJIST ^ Û I jşîaLjSf 

"insan kitabını (Allah'ın kendisi için yazdıklarını) sile
mez. Nasıl silebilsin ki, O'nun kazası değiştirilmez" denil
mektedir. 

Kader kelimesi dahi, Lebîd tarafından aynı manada 
kullanılmıştır: 

"(Bana) bir felâket erişince 'kaderin yapüklarından 
vah bana!' demem." 

Câhiliyye şâirlerinden meşhur Antera'nın da, bazı 
şiirlerinde, kaza ve kader kavramlarını kullanmış olduğunu 
görmekteyiz: 

jİüJI dljla*.! Jfi.̂ ^Loj lil ^ j/ı jLJb û ! JİC.IJ 

"Ey Ablü! Kader beni düşmanlarının kucağına 
attığında yine de sen sana gelen nimetlerle mutlu ol."^^^ 
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284) Antera, a.g.e., s. 157. 
285) Watt, a.g.e., s. 50. 
286) Cevâd, Ali, a.g.e., VI, 408, 409. 

"Senin başına gelecek kötülükleri uzaklaştırabilirim 
ama kaza ve kaderi uzaklaştırmaya gücüm yetmez. "^ '̂̂  

Câhiliyye Arapları, bazı olayların önceden belirlenmiş 
olduğuna inanıyorlardı. Onların inancına göre, insanın 
kendisi için yazılan şeylerde ne bir tesiri ne de bir seçme 
hakkı vardır. İnsan kendisi için önceden takdir edilmiş 
kaderine göre hareket etmektedir. Araplar bu inançlarını 
öyle kelimelerle ifade etmişlerdir ki; o kelimelerin İslâm'da 
bir yeri yoktur. Çünkü o terimler putperestlere has olan 
terimlerdir. Tevhid inancıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu te
rimlerin bazılan gizli kalmış, bazılan da Kur'ân'ın getirdiği 
yeni terimlerin ortaya çıkmasından sonra çok az kul
lanılmaya başlanılmıştır. Câhiliyye döneminde kul
lanılmakta olan bu lahzlar şunlardır: 

"Dehr/ jfti, Men iyye / (çoğulu menâyâ/bU^) 

Menûn/ Himâm/ fUa, Humme/ *1», Himâmu'l-Mevt 

ojjr^û*. Kader/ j'J, Mukadder vb." Bunlardan bazıları 
kur'ân'da bazılan da hadislerde zikredilmiştir. 

İzutsu, "God and Man in the Koran" adlı eserinde 
Câhiliyye Araplarının insan kaderi hakkındaki inançlarını 
şöyle anlatmaktadır: 

"İnsan hayatının en önemli çağı, son çağıdır. Yani 
ölümdür. Câhiliyye insan düşüncesine göre ölüm, en 
önemli meseledir. İnsan hayatinin başlangıç çağına fazla 
ilgi göstermemiştir. Şayet düşünülseydi, normal olarak 
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başlangıç Allah'a bağlanırdı... Onlara göre insan da var
lığını Allah'ın yaratmasına borçludur. Ancak burada dik
kat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var: İnsan ya
ratılınca, Yaradan'ıyla bütün bağlarını keser. V e 
yeryüzüne geldiğinden iübaren varlığını, çok daha kuvvetli 
bir patronun eline koyar onun yönetimine girer. Bu dik
tatör patronun yönetimi, ta insanın ölümüne kadar sürer. 
Ölüm de hayatı boyunca zulmü altında inlediği bu zâlim 
diktatörün son darbesidir. Bu zâlim diktatörün adı dehr 
(zaman)dır. Şu âyette kâfirlerin ağzından bu inanç açıkça 
nakledilmektedir: 

"Dediler ki: Bu dünya hayatımızdan başka bir şey 
yoktur. Ölürüz ve yaşarız; bizi helak eden, dehr'den 
başkası değildir. "^^^ 

Dehr'in çeşitli isimleri vardır: "Asr (çağ), eyyam 
(günler), avd (zaman). Bunların hepsi de aynı fikir ifade 
eder. Burada sadece birkaç misal vereceğiz: 

"Vücudumda ve organlarımda 'avd'ın saplanmış oku 
olmasaydı." Câhiliyye şâiri el-Find ez-Zimmânî, bu 
şiirinde yaşlılığın etkisinden yakınıyor. 

"(Rüzgâr ve yağmur zamanın) çürütmesiyle birleşerek 
evlerin görünüşlerini değiştirirler. Gerçekten zamanın 
olaylarına karşı bir garanti yoktur. (Onlara karşı koyacak 
bir güç yoktur.)" 

287) el-Câsiye, 45/24. 

288) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 125. 
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289) Antera, Dîvan, s. 128. 

Antera ise, şöyle demiştir: 

"Bizim hoşumuza giden eski veya yeni hiçbir yaşantı 
var mı ki zaman onu çürütmüş olmasın. "̂ ^^^ 

"Eğer başlar(daki saçlar) ihtiyarladı (ağardı) ise bu, 
asrın işidir. Bütün küçüklerin sonu ihtiyarlamaktır." 

Dehr'in asıl anlamını kullanıldığı beytlerden çıkara
biliriz. Örneğin Teabbata Şerran tarahndan yazılan 
aşağıdaki beyt, dehri bize merhametsiz, soğuk kanlı, 
hiçbir kahramanın, karşısında duramayacağı bir diktatör 
olarak tanıtır: 

"Dehr beni soydu. (Bu, o dehrdir ki) komşusu zelil 
edilmeyen, komşusuna dahi hakaret edilmeyen gururla 
dostu da zulümle (yere vurup) soymuştu." 

Çoğu kez dehr, sivri dişlerini insana merhametsizce 
batıran vahşi bir hayvan şeklinde tasvir edilir. 

J İ J..fl_ti jAJJt i3LJ . . . » "Zîra zaman kanca gibi 

dişlerini açmış bekliyor." 

^jl U <u ^jlâ j - iJ( tjM AJUJ\ i ikJac J»>M\ 

"Bir kötülük zamanında dehr seni köpek dişleriyle 
ısırırsa sen de ısınidığın kadar onu ısır." 

Böylece, İslâm'dan önceki devrin hayat görüşü, en 
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290) es-Sendûbî, Hasan, a.g.e., s. 81. 

merkezinde karanlık ve esrarengiz bir düşünce taşır. Bu 
karanlık düşünce, beşikten mezara kadar ferdin hayatına 
el atar, onu zulmünün pençesi altında tutar. Kabaca 
"kader" diyebileceğimiz bu inanç, yarı insan olan bir 
yıkıcı kuvvet olarak düşünülmüştür ki bu kuvvet, yalnız 
her şeyi mahvetmekle kalmıyor, hayat boyunca insana 
durmadan her türlü ızdırap, felâket ve sefalet getiriyor. Bu 
kuvvetin yıkıcılık tarafı birkaç isimle belirtilmiştir: 
Surûfu'd-dehr j aoJ l t J j ^ , hadesân (hadesânu'd-dehr: 
^oİlOlâa?- ) , yahut havadis, rayb (raybu'd-dehr: " ŷ JJI 
" ) yahut (raybu'z-zaman: " O U j İ I ^ - J J " ) vs. Hepsi de yak
laşık olarak talihin beklenmedik ters olayları anlamını 
ifade eder. Bu kötü olaylara bazan mecazî olarak benâ-
tud-dehr " jijJl " "dehr'in kızlan" denir. 

ışh jffS'^\ JMJ jjdiLJI>^jûil JÛJ! 

"(Büyük babam) kral Hâris(in) ve konaklar sahibi iyilik
sever (babam) Hucr(un ölümünden sonra) ben dehrin 
surûfundan (kötülüklerinden) nasıl bir yumuşaklık bekle
rim: O dehr ki kaya kütüklerinin zirvelerine bile dokunma
dan bırakmamıştır, "^^o 

fy. o^3 j'y. ^ j * - ^ ' j^j 

"Dehrin kızları bana görmediğim bir yerden attı. Ken
disine atılan, fakat kendisi atamayan bir adam ne yapabi
lir?" 

Hiç kimse, en yiğit ve zekî savaşçı bile dehrin bu kör 
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ve muhteris istibdadmdan kaçamaz. Câhiliyye devrinin bu 
çaresiz karamsarlığınm kökleri, işte bu kader düşün
cesinin altında yatmaktadır. 

"Zamanın yıkıcı gücü, özellikle insan varlığının sona 
ermesinde kendisini göstermektedir. Bu noktaya gelince 
dehr adını değiştirir, çeşitli yeni adlar alır: Meniyye 
(çoğulu menâyâ), menûn, himâm, humme bu adların en 
yaygınlarındandır. Bu kelimelerin hepsi, ölüm anlamına 
gelir. Ama sadece basit ölüm anlamına değil, dehrin yıkıcı 
gücünün ifadesi olan ölüm anlamına. Mevt (ölüm) keli
mesinin kullanıldığı öyle yerler vardır ki onun yerine bu 
kelimelerden biri kullanılınca derhal anlamda büyük 
değişiklik meydana gelir. Çünkü mevt kelimesi, biyolojik 
diyebileceğimiz doğal bir olayı ifade eder. Halbuki bizim 
üzerinde durduğumuz kelimeler, insan kaderiyle ilgili se
mantik alana aitür. Bu alanın merkezinde "dehr" odak ke
limesi bulunmaktadır. Bu alan "dehr" kelimesinin yöne
timindedir. Diğer bir deyişle bunlar, dehrin insan hayati 
üzerindeki etkisinin birer yüzünü gösterirler. Bunlar nihâî 
hedefine yaklaştığı zaman dehrin kazandığı özel durumları 

Allah dehr 

Menâyâ 

Doğum Ölüm 
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291) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 128. 

temsil ederler. Dehr yönetiminin bu nihâî hedefiyle ilgili 
başka önemli bir şey daha vardır... Dehr yönetiminin ni
hâî noktasına başka bir açıdan, determinizm açısından da 
bakılabilir. Hakikaten bu (determinizm), İslâm'dan önceki 
Arapların çok ortak görüşleri İdi. Şöyle düşünülüyordu: 
İnsanın hayattan ayrılması önceden tayin edilmiştir, insan 
buna zorlanmıştır. Yani herkesin ölümle karşılaşacağı be
lirli bir günü vardır. Bu açıdan ölüme ecel (çoğulu âcâl) 
denir. 'Akibet' ya da 'tayin edilmiş süre' demektir. O be
lirli süre dolunca ne kadar küçük ve cılız olursa olsun 
herhangi bir şey, en güçlü insanı dahi öldürebilir. İslâm 
öncesi devrin ünlü eşkiyası olan es-Selîk'in annesi es-
Seleke, oğlunun ölümüne ağlıyor ve kendisini şöyle tesel
li ediyor: 

ii,jjlpr\ Jüj i^jJi'^ t "Ecelinle karşılaştığın za

man her şey (seni) öldürür." 

En-Nâbiğa'nın dehr üzerine söylediği şiirlerinden bi
rinde olduğu gibi dehr, yazılmış bir şeydir. Hiç kimse onu 
bir gün dahi geri bırakamaz. 

"Eğer (bana bir ölüm oku da çıkarsa (oklarla oynanan 
bir çeşit kumar oyununa işarettir) ağlamam; belirtilmiş 
süreden sonra kalabilmiş bir kimse var mı ki?!"^^* 

İnsan ne yaparsa yapsın, kendisi için tayin edilmiş 
müddete bir saat bile ilâve edemez. Antera, şiirlerinin bi
rinde bunun üzerinde kuvvetie durur: 
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292) Antera, Dîvan, s. 195. 

"Savaşa daldığın zaman kaçma, çünkü kişinin 
kaçması, ecelde bii" değişiklik yapmaz. " ^ 9 2 

Demek ki herkesin bir eceli vardır ve her gün, bu ta
yin edilmiş ecele doğru aülan bir adımdır. 

"Câhiliyye şairinin felsefî gözü önünde bütün in
sanlığın muhteşem ve trajik panoraması, sona doğru 
süratle akıp gitmektedir. (Her an, insanı ölüme doğru, 
yokluğa doğru yaklaştırmaktadır). 

"(Dinle) Haris! Her güneş doğup battıkça vaadedilen 
eceller yaklaşır." 

"Gerçekten bu, çok karamsar bir hayat görüşüdür. 
Bütün hayat, tabiatın büyüme ve çürüme kanunlarıyla 
yönetilen bir sürü felâketler yığını haline gelmektedir. Ka
ranlık, kör, yarı insan şeklindeki bu tabiat canavarının 
elinden kurtuluş yoktur. İşte bu acıklı atmosferin durumu
na baküğımız zaman Kur'ân görüşünün önemini tam 
manâsıyla anlamaktayız. Kur'ân, insan için tamamen 
değişik şartlar getirir. Birden bire gök açılır, karanlık bu
lutlar dağılır, acıklı, ızdıraph bir hayat yerine ebedî hayatın 
parlak mutluluğu görünür. Bu hususta iki dünya görüşü 
arasındaki fark, tam gece ile gündüz arasındaki fark gibi
dir. İslâm sisteminde de Allah, yaratıcı olarak insan 
hayatının başlangıç noktasını işaretler (insan hayatını 
başlatır). Fakat burada daha ilk anda derhal büyük 
değişikliği fark ederiz. Câhiliyye sisteminde Allah'ın yarat
ma işi, sadece O'nun, hayatın başında ve sonunda in
sanın işlerine yaptığı bir müdaheleden ibarettir. İnsanı ya-
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293) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 129. 
294) en-Nisâ, 4 /78. 
295) el-Enbiyâ, 21/34, 35. 
296) el-Vâkıa, 56/60. 
297) et-Tevbe, 9/116. 

rattıktan sonra artık onun işlerine karışmaz, bundan son
ra iş, dehr denen bir başka kuvvetin eline geçer. İslâm 
sisteminde ise bunun tersine, yaratma, yarattığı şeyler 
üzerindeki Allah yönetiminin başlangıcıdır. İnsanın bütün 
işleri en ince ayrıntılarına kadar hayatın bütün safhaları 
Allah'ın kontrolü altında cereyan eder. Kur'ân'a göre 
Tanrı adalet Tannsıdır. Hiç kimseye asla zulüm yapmaz, 
haksızlık etmez. Arük ne dehr ne dehrin gizli tuzağı kalır. 
Dehr diye bir varlık tanınmaz, bu hayalî kâbus inancı 
sökülüp atılır, insanlığın hayatı yalnız ve yalnız Allah ira
desinin kontrolüne verilir. Tabii ölüm meselesi yine kalır. 
Ölüm kaçınılmaz bir şeydir." 

"Nerede olursanız (olunuz), sağlam kaleler içinde de 
bulunsanız yine ölüm size ulaşır... "^^'^ 

«OjJt '«ili j«ü * ij'aiö-l ^ ıDÛt aİkj» dJlÇî j » j£i U«r ûj» 

"Senden önce hiçbir insan için ebedî yaşama verme
dik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedî mi yaşayacaklar? 
Her nefis ölümü tadacaktır..."^^^ 

Çünkü, Allah "bütün insanlığa Ölümü takdir 
etmiştir"^^^ ve "Allah dilediği gibi yaşatır ve öldürür. "^'^'^ 

Ecel düşüncesi, İslâm'da da Câhiliyyedeki kavramıyla 
devam eder. Burada da ecel "tayin edilmiş süre"dir. İnsan 
hayaüyla ilgili olduğu zaman ecel, Allah tarafından verilen 
sürenin sonu, yani ölüm anlamına gelir. 
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«... iJcc Jk—^ J^rtj ^y-ii j»i ojI» <ş^\ jA» "O, sizi 

çamurdan yaratıp, sonra (da hayatınıza) bir süre koy
muştur. (Kâfirlerin cezalandırılması için) belirli bir süre de 
kendi katındadır...""^^^ 

« . . . yjprp' Â\ ^1 o j l ^ OÎ ^jM bir û j » "Allah 'ın 
açıkça yazılmış süresi dolmadan hiçbir nefis ölemez..."^^^ 

"Ecel şeklindeki kaçınılmaz ölüm, İnsanı Câhiliyye 
devrindeki karamsar düşünceye götürmez. Çünkü bu 
görüş sisteminde ecel, varlığın son noktası değildir. Ter
sine bambaşka bir hayatın (sonsuzluğunun) başlangıcıdır. 
Bu sistemde ecel, yani ölüm, insanın hayat uzantısının bir 
geçiş dönemi, dünya ile âhiret hayatı arasındaki bir geçiş 
noktasıdır. Ecelin ötesinde hiçbir şey görmeyen Câhiliyye 
düşüncesinin tersine Kur'ân, ecelden sonra gerçek bir 
hayat gösterir. Evet gerçek hayattır, çünkü ebedî hayattır. 
Herkesin eceli olduğu gibi dünyanın da eceli vardır. 
Dünyanın eceli saatten yani son hüküm gününden başka 
birşey değildir. Bu son ecelden sonra insan, ebedî 
hayatına adımını atar. Yalnız şurasına dikkat edilmelidir ki 
Kur'ân'a göre dünyadaki hayat da âhiretteki hayat da 
şemada gösterildiği gibi Allah'ın yönetim ve denetimi 
altında cereyan etmektedir. Bu durum, insan hayatının ilk 
yarısında doğumla ölüm arasındaki çizgi mesafesinde 
meşhur kaza ve kader meselesini ortaya çıkarır ki bu me
sele, sonraki İslâm düşüncesinin karşılaşacağı en güç 
meselelerden biridir." 

298) el-En'âm, 6/2. 
299) Al-i İmrân, 3/145. 
300) İzutsu, God and Man in the Koran, s. 131. 
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301) el-Mü'minûn, 23/18. 
302) er-Ra'd, 13/8. 
303) eş-Şûrâ, 42/27. 
304) ez-Zuhruf, 43 /11 . 
305) e!-Hicr, 15/21. 

3. Kur ' ân- ı K e r î m ' d e K a d e r v e K a z a K a v r a m ı 

Kur'ân-ı Kerîm'de kader kelimesini ihtiva eden 
âyetleri gözden geçirip, incelediğimizde kader kavramının 
başlıca şu anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz: 

a) Ölçü, miktar anlamına gelir: 

"Gökten belli ölçü ve miktarda bir su indirdik de onu 

yerde durdurduk..."^^^ 

« j lJ -L^ « j r f . J S ' j » " . . . O'nun yanmda her şey, bir 

miktar iledir. "^^^ 

( ( . . . tUü û jAÂj 'SjH j ^ j JejSîl J lj>J âiûJ öj^l İli Ja«j °jJj» 

"Allah kuUarma rızkı boUaştırsaydı, yeryüzünde arar
lardı. Fakat (O, rızkı) dilediği ölçüde indiriyor..."^'^^ 

((. .jJ-ÂJ iiL» «.U-İJl jA JjJ tşöîlj» "O /ci gökten bir ölçüye 

göre su indirdi... "^^"^ 

jJİj *5ÎI Jĵ a U J A;;JIJ>- UJLC- *ill j< Olj» 

"Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda 
olmasın, ama biz onu bilinen bir mikdar ile indir ir iz. "^'^^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde geçen "kader/ j ^ " 
kelimeleri ölçü, miktar anlamına gelmektedir. Bu âyet
lerden de anlaşıldığı gibi Allah'ın yanında her şey bir 
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306) Bkz., et-Taberî, a.g.e., XXV, 52; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, XXII, 88; el-Kurtubî, 
a.g.e., XII, 112; XVI, 27; el-Alûsî, a.g.e., XVIII, 18; XXV, 67. 

307) el-Mürselât, 77/23. 
308) Abese, 80/18, 19. 
309) Bkz., el-Kurtubî, a.g.e., XIX, 218; eş-Şevkânî, Muhammed İbn Ali Muhammed, 

Fethu'l-Kadîr, Kahire, 1964, V, 384; Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, X, 
327. 

310) el-Ahzâb, 33/38. 

miktar ile yani ölçü ve sayı iledir. Başıboş, hesapsız, ki
tapsız değildir. Allah'ın bütün işleri hikmete, ince kanun
lara dayalıdır, tesadüfi değildir. 

b) Biçim ve şekil vermek anlamına gelir: 

((öjji\Jİ\ fMj\jjXJJt"Biçimlendirdik, ne güzel biçim
lendireniz biz!"^'^'^ 

J l . j , , ^ . , , .0 fi a fi o- ^ , 0 

"(Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan. 
Onu yarattı, ona biçim uerdi."^'^ 

Bu âyette geçen "kaddera/ «jOî " lafzı biçim ve şekil 
verdi anlamına gelmektedir. Yüce Allah bu âyetlerde, 
Kur'ân-ı Kerîm'i dinleyip yoluna girmeyen insanların ne 
kadar nankör olduğunu anlatıyor. Zira Allah onu bir meni 
damlasından yaratıp, ana karnında onu biçimlendirmiştir. 
Ellerini, ayaklarını, gözlerini ve diğer azalarını en güzel 
şekilde yaratıp biçim vermiştir. 

c) Takdir etmek: 

(djjJÂ. IJ^AÛI ylOlS'j)) "A//ah'ın emri, olup bitmiş takdir 

edilmiş bir kaderdir. "^^'^ 

Allah kâinatta ne olacak ise onların hepsini vukuun
dan önce bilir. Allah'ın bildiği şeyler de zamanı gelince 
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311) Bkz., et-Taberî, a.g.e., XXII, 15; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, XXV, 213; el-AlÛsî, 
a.g.e., XXII, 27; Elmalıh, a.g.e., VI , 3905; Ateş, a.g.e,, IX, 276. 

312) el-Kamer, 54/49. 
313) Elmahlı, a.g.e., VII, 4654. 
314) et-Taberî, a.g.e., XXVII, 110; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, XXIX, 72, 73; el-Alûsî, 

a.g.e., XXVII, 93, 94. 
315) Buhârî, a.g.e., K. Edeb (78), bâb: 120 (VII, 123); K. Kader (82), bâb: 4(VII, 

212); Müslim a.g.e., K. Kader (46), bâb:l, nr, 7 (III, 2040). 
316) Nâsıf, Mansûr Ali, et-Tâc el-Câmi li'l-Usûl fî Ehâdîsi'r-Resûl, Beyrut, trs, IV, 223. 
317) İbn Kesir, a.g.e., IV, 268. Rivayet İbn Ebî Hâtim'den alınmıştır. 

olur. Bunlardan kaçmak mümkün değildir. İşte buna ka
der denir. Yüce Allah kâinatm olaylannı programlamış, 
bunların zamanlarını tesbit etmiştir. Allah'ın ezelî kaderi
nin tersi olmaz.'^^^ 

« j j - â j «LûlL»-«.^^--â JT UI» "Biz herşeyi bir kadere (bir 

düzen ve plana göre) yaratmışızdır."^^'^ 
Bu âyette Yüce Allah, herşeyi bir kaderle yani tedbir 

ve hesap ile yaratüğını, herşeyin bir zamanı ve ölçüsü bu
lunduğunu açıklamaktadır. ^ ̂  ̂  

Müfessirler bu âyet-i kerîmedeki "kader" kelimesini, 
Allah'ın ezelde insanların yapacakları işleri ve kâinattaki 
herşeyi takdir ettiği şeklinde izah eden rivayetler nakle
derler.^^'' Bunlara göre bu âyet inince bazı müslümanlar 
Peygamber (sav)'e gelip: "Öyle ise çalışmak niçin? Kadere 
güvenip çalışmayı bıraksak olmaz mı? Yaptığımız iş, bizim 
yeni yaptığımız bir şey midir?" demişler. Peygamber (sav): 
"Siz amel ediniz, herkese yaratıldığı iş kolaylaştırılır" 
d e m i ş t i r . Y i n e rivayete göre müşrikler gelip peygam
berler hakkında tartışmışlar bu âyet inmiştir. 

Bu rivayete göre de Hz. Peygamber, bu âyetin, âhir 
zamanda gelecek ve Allah'ın kaderini yalanlayacak bir 
cemâat hakkında indiğini söylemiştir.^^' Abdullah İbn 
Ömer de Hz. Peygamberin: "Her ümmetin mecûsîleri 
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318) Ahmed İbn Hanbel, a.g.e., II, 86; V, 407. 

319) Tirmîzî, a.g.e., K. Kader (33), bâb: 1, nr, 2133 (IV, 433); et-Tâc, IV, 223. 

uardır. Benim ümmetimin mecûsîleri de 'kader yoktur' di
yenlerdir. Hasta olurlarsa onları sormayın, ölürlerse cena-
zalerine gitmeyin"dediğini rivayet etmiştir. Ebû Hu-
reyre'den gelen bir rivayete göre: "Peygamber (sav) geldi, 
biz kader hakkmda tartışıyorduk. O kadar kızdı ki yüzü 
kızardı, yanaklarında birer nar dânesi belirir gibi oldu. 
Sonra şöyle buyurdu: 'Size böyle mi emredildi? Ben size 
bunun için mi gönderildim? Sizden öncekiler bu hususta 
tartışmaya girince helak olmuşlardır. Ben size tartış
mayınız diye kesinlikle emrettim, kesinlikle emrettim.' "^^^ 

Prof. Dr. Süleyman Ateş, tefsirinde bu rivayetleri 
şöyle değerlendirmektedir: "Müfessirler, bu tür rivayetlere 
dayanarak kader meselesine girmişlerdir. Kader Allah'ın 
ezelî ilmidir ve Allah zamansız olduğu için O'nun ilmini 
bizim ölçülerimizle değerlendirip o bilginin mahiyeti 
hakkında bir hüküm vermemiz yanlış olur. Ancak kader 
hakkında gelen bu rivayetler senet bakımından sağlam 
olsa bile içerik bakımından sağlam değildir. Bunların bu 
konuda mezhepler arasında çıkan tartışmalar sonucunda 
ortaya atıldığında şüphe yoktur. Bir kere bu âyetin, kaderi 
inkâr edenler hakkında indiğini söyleyen rivayetler uydur
madır. Çünkü Hz. Peygamber zamanında müslümanlar 
arasında kader tartışmaları yoktu ki onlar hakkında âyet 
insin? Kaderi inkâr edenlerin, bu ümmetin mecûsîleri ol
duklarını, onlann cenazelerine dahi gidilmemesini bildiren 
hadisin uydurma olduğu su götürmez bir gerçektir. 
Çünkü bu, Kaderiyye'ye karşı uydurulmuş bir sözdür. 
Bunda mezhep tartışmalarının parmağı görülmektedir. Za
ten İbn Kesîr de bu şekliyle bu hadisi altı kitaptan 
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hiçbirinin rivayet etmediğini, kaderi yalanlayanlarm mes-
hedileceğini bildiren bir hadis için de Tirmizî'nin garip 
dediğini kaydediyor. Bu âyetin, gelip Peygamberle kader 
hakkmda tartışan müşrikler hakkında indiği rivayeti de 
doğru olamaz. Çünkü Peygamberle müşrikler arasında 
temel tarüşma konusu kader değil, Allah'ın birliği, yalnız 
O'na tapılacağı ve âhiret sorumluluğu meselesi idi. Pey
gamber (sav)'in, müşriklerle, sonradan çıkan kelâmî 
üsluplarla tartıştığı görülmemiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de de 
bu tür tartışmalar yoktur. Onun üslubu herkesin anlaya
cağı açıklık ve niteliktedir. Kaldı ki bu âyetler Mekke'de 
inmişür. Ebû Hureyre ise Medine devrinin sonlarında, 
Peygamber (sav)'in sohbetine katılmıştır. Mekke devrinin 
ilk yıllarında inen âyetlerin iniş sebebini bilmesi uzak bir 
ihtimaldir. Çünkü kendisi olaya tanık olmamıştır. Olaya 
tanık olanlardan da böyle bir rivayet gelmemiştir. Ayrıca 
Kamer suresi 49. ve 50. âyetleri böyle bir vak'a üzerine 
indiği varsayılırsa öteki âyetlerden ayrı inmiş olması gere
kir. Halbuki âyetler öncesine ve sonrasına bağlıdır. "O 
gün onlar, yüzükoyun, ateşe sürüklenecekler: Sekar'ın 
dokunuşunu tadın! diye" âyetini üst tarahndan ayrı 
düşünürseniz bir anlam çıkmaz. Çünkü ateşe sürüklenip 
götürülenler kimlerdir? Zamirler kimlere gider, belli olmaz. 
Ama "suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içindedir" âyeü ile 
beraber okunursa kıyamet günü suçluların cehenneme 
sürüklenecekleri anlaşılır. V e yine anlaşılır ki âyetlerin söz 
akışında kader konusu yoktur. Burada kader, herşeyin bir 
hesap ve ölçü ile ve bir zamana bağlı olarak yaratıldığı, 
başı boş, ölçüsüz, hesapsız, eşvâî olmadığı anlamınadır. 
Bu âyetler, kaza ve kader tartışmalarını içermez. 
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320) Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, IX, 164, 165. 
321) Fussilet, 41 /12 . 
322) et-Taberî, a.g.e., XXIV, 99; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, IV, 26. 
323) el-isrâ, 17/23. 

fi. a a. i fi . 
( i j ( j L f l _ « j s J j t JTj» "0'r\xxn katında herşey bir miktar 

(ölçü) iledir" âyeti gibi, «jJİJ JS" UID: "Biz herşeyi 

bir kaderle yarattık" âyeti de herşeyin bir miktar ve ölçü ile 
yaratıldığını, bir zamanı bulunduğunu, zamansız, he
sapsız, ölçüsüz ve plansız bir şeyin olmadığını belirtmek
tedir. Ayetler, insanların kendi yapüklan işler hakkında 
değil, Allah'ın yaptığı işler hakkındadır. Yani Allah 
herşeyi bir ölçü ve bir zaman ile yaratır, 

Kaza kelimesine gelince, bu kelimenin kökü 
Kur'ân'da birbirinden farklı anlamlarda kullamlmışhr. Bu 
anlamları şöyle sıralayabiliriz: 

a) Yaratmak anlamında: 

8 . . j - â j j j O l 2 ^ j $ ' j . i î â i i ) ) "Böylece gökleri, yedi 

kat gök olarak iki günde yarattı..."^'^^ 

Bu âyette geçen kaza fiili "yarattı" anlamına gelmekte
dir. 

b) Emretmek anlamında: 

« . . . U U ^ I j j l ü l j i l j âU Sil IjJÛÜ Sît j ^ j 9 "Rabbin yalnız 

kendisine tapmanızı ve anaya babaya iyilik etmenizi emret
ti..."^^^ 

İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu âyetteki 

" ı j ^ j " kelimesi, aslında " j ^ j j " idi. Fakat ikinci vâv, 

yazıda "sâd'a" yapıştığından " ( ^ â j " şeklinde okun-
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324) er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebir, XX, 184. 
325) el-Kurtubî, a.g.e., X, 237; Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, V, 209. 
326) en-Nisâ, 4 /65 . 
327) Yunus, 10/93. 
328) en-Neml, 27/78. 
329) el-Ahzâb, 33/36. 

muştur. Kur'ân yazıldığı zaman Arap yazısının noktasız 
olduğu düşünülürse bu rivayet doğru olabilir. Ancak Râzî 
bu görüşü kabul etmiyor. j-j2 Abdullah îbn 

Mesûd'da bu kelimeyi " ^ j j " şeklinde okumuştur. Bu 
âyetteki kaza kelimesi "emretti" anlamına gelmektedir. 

c) Hüküm vermek anlamında: 

«UJLü l j X J j C ~ 4 Î U . '\^f J Ijl^j'İ j»i . . . 1) 

"... sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir 

burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inan

mış olmazlar."^^^ 

"Şüphesiz Rabbin, kıyamet günü, anlaşmazlığa 
düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. "^'^^ 

t . a t . ! > , f , of o f o - . S 

"Kuşkusuz Rabbin, onlar (o İsrailoğuUarı) arasında 
hükmünü verir. O azizdir, bilendir."^^^ 

o f , , a f i . , , i , o ^ f a ^ f f ü , , fy, , , , , a f. , ^ f , , , , 

j» i ^ Ö\\JA\İİ J^JJ ^ \ lil liA^A 'İj j * j j ülT UJ» 

(( .. .^y>\ "Allah ve Elçisi, bir işte hüküm verdiği zaman 
artık inanan erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre 
seçme hakkı yoktur..."^^^ 

«• • -'f^.'^j^ J^^Jj>r\ Jl 'düj °jA °cJ-^l-J^'iJj... I) 
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330) eş-Şurâ, 42/14. 
331) et-Taberî, a.g.e., XXV, 16; Râzt, et-Tefsîru'l-Kebîr XXV, 211; el-Kurtubî, a.g.e., 

VIII, 381; XIII, 231. 
332) el-Hicr, 15/66. 
333) el-isrâ, 17/4. 
334) Bkz., el-Kurtubî, a.g.e., X, 39, 219. 
335) el-Kasas, 28/15. 
336) Bkz., et-Taberî, a.g.e., XX, 46; er-Râzî, a.g.e., XXIV, 234. 
337) el-Bakara, 2/200. 

"Eğer Rabbinden, belli bir süreye kadar yaşatma sözü 
geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilir (işleri bitiri-
lirjdi..."^^'' 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde geçen kaza kelimeleri 
"hüküm verme" anlamına gelmektedir.^^ı 

d) Haber vermek, bildirmek anlamında: 

"Ona: 'Şunlar, sabaha girerlerken arkaları kesilecekr 
tir!' şeklindeki buyruğumuzu bildirdik. "^^^ 

"Biz, kitab'da İsrâiloğullarına şunu bildirdik... "^^^ 

Bu iki âyette geçen "kaza/ ^ ^ " kelimesi haber verdi, 

bildirdi anlamına gelmektedir.^^'* 

e) Öldürmek anlamında: 

(i...Aj£- (j-ö-âi ijSjit"Mûsâ, ona bir yumruk atıp 
onu öldürdü..."^^^ 

Bu âyette "kaza aleyhi" ibaresi "onu öldürdü" an
lamına gelmektedir. 

f) Bir şeyi tamamlamak, yerine getirmek anlamında: 

« . . . j » ^ 3 L , b ı l i ^ » "Hac ibâdetlerinizi bitirince.."^^"^ 
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( ( . . . 5 ^jJUûJI ^ » j u ^ l i l i » ''Namazı bitirdiğiniz zaman..."^^^ 

( ( . . .4I»b JUJJ Jjr'ilt L^))"Mûsd, süreyi bitirip 

ailesiyle yola çıkınca..."^^^ 

« . . .<u>" («-fri** • • • » onlardan kimi adağını ye
rine getir di..." ̂ '^'^ 

Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde geçen "kaza/ ^_^" 

kelimesi ise "bir şeyi tamamlamak, bitirmek ve yerine ge

tirmek" anlamında kullanılmıştır, ^'iı 

g) İstemek anlamında: 

aöj^J ^ <ü JjJj Uilâ I l i l j . . . 9 "Bir şeyi yaratmak 

istedi mi, ona sadece 'ol' der, o da hemen oluverir. "^"^^ 

Bu âyette geçen kaza, dilemek anlamındadır. 

Çünkü bu sûreden önce inmiş olan Yasin sûresinde 
bu fiil, "erâde" "diledi" ile ifade edilmiştir: 

fi fi A F I F I . . fi . O ^ I O. . . . . f 9 O ^ . ^ 

(IDj>J ^ <J Jjiı Ot iljl lil 9y\ Uiİ9 

"Onun işi bir şeyi yapmak istediği zaman ona ol de
mektir, hemen olur." ̂ '^'^ 

Kaza'nın asıl anlamı yapmak, yerine getirmek, tamam
lamaktır. İrâde ve karar verme anlamı mecazîdir. Bir şeyi 
tamamlamak demek olan îcâd, önce onu istemekle olur. 
Bu istek sonucunda iş yapılır. Bundan dolayı işi yapmak. 

338) en-Nisâ, 4/103. 
339) el-Kasas, 28/29. 
340) el-Ahzâb, 33/23. 
341) Bkz., et-Taberî, a.g.e., XX, 67; XXI, 145; er-Râzî, et-Tefsîru'l-Kebîr, V, 183; 

XXV, 203; el-Kurtubî, a.g.e., II, 431; V, 373. 
342) el-Bakara, 2/117; Al-t tmrân, 3/47; Meryem, 19/35; el-Mü'min, 40/68. 
343) Bkz., et-Taberî, a.g.e., II, 87; IV, 93; XV, 331. 
344) Yasin, 36/82. 
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345) el-Alûsî, a.g.e., I, 368; Ateş, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, !, 228. 

tamamlamak anlammdaki kaza, mecazen irâde (istemek) 
anlammda kullanılmıştır. İbnu's-Seyyid'e göre kaza ve 
kader aynı anlamdadır. Fakat genellikle kader'i, bir şeyi 
yapmazdan önce takdir etmek, kazayı da planlanan şeyi 
uygulamak, yoktan varlık alanın^ çıkarmak şeklinde 
ayırmışlardır. •̂ ^̂  



S O N U Ç 

Bu çalışmamız neticesinde ulaştığımız sonuçları şu 
şekilde özetlememiz mümkündür: 

1- Kur'ân'ın inanç hakkındaki görüşünün teşek
külünde hayatî rol oynayan bütün anahtar terimler, 
Kur'ân'da yeni bir anlam kazanır. Bu terimlerin hemen 
hepsi İslâm'dan önceki zamanlarda şu veya bu şekilde 
kullanılmakta idi. İslâm vahyi, bunları kullanmaya 
başlayınca -kelimelerin kendileri değil, fakat kullanıldıkları 
genel ilişkiler sistemi- Mekkeli müşriklere hiç duy
madıkları, bilmedikleri ve bundan dolayı kabul edilemez 
yabancı bir şey gibi geldi. Bu kelimeler milâdî yedinci 
asırda kullanılmakta idi. Yalnız bunlar değişik kavram sis
temlerine ait idiler. Kur'ân bunları bir araya getirip, o za
mana kadar bilinmeyen yepyeni bir kavram şebekesinde 
birleştirdi. İşte Arapların inanç sistemini kökünden 
değiştirip yükselten başlıca etken bu manâ değişikliği ve 
bunun sebep olduğu ahlâkî derin inkılap olmuştur. 

2- Lügatte mutlak olarak "tasdik etmek" anlamında 
olan iman " OUj*ifl " kelimesi, Kur'ân terminolojisinde bu 
anlamda kullanıldığı gibi, yeni bir anlam daha kazanarak 
küfrün zıddı olarak, "Hz. Muhammed (sav)'in Allah'tan 
getirip haber verdiği şeylerin doğru olduğunu kabul edip, 
itiraf etmek ve inanmak" anlamında kullanılmıştır. Daha 
sonraki asırlarda bazı itikâdî mezhep imamları tarafından 
farklı yaklaşımlarla bu kavramın çeşitli tarifleri yapılmıştır. 
İman kavramı Kur'ân'da çok kullanılan kavramlardan biri
dir. 
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3- Küfr ( 'jir ) kelimesi "Ke-Fe-Ra: y T " kökünden gel
mekte olup, "bir şeyi örtmek, gizlemek" anlamına gelmek
tedir. Küfür kavramı. Yüce Allah'ın nimetlerini insanlara 
bahşetmesi ve insanların bu nimetlere karşı tutumu husu
sunda kullanıldığında kelime "ele geçen menfaati örtmek" 
yani "bilmezlikten gelmek" ve bu suretle "nankör olmak" 
anlamına gelmektedir. Demek ki, küfür kavramının anlam , 
çekirdeğinde "nankörlük" öğesi bulunmaktadır. Kur'ân-ı 
Kerîm'de küfür hem lügat anlamında hem de, şükrün 
zıddı olarak, "nankörlük etme" anlamında kullanılmıştır. 
İşte küfür kavramı zamanla aslen anlam çekirdeğinde bu
lunan "nankörlük" (kıymet bilmeme) öğesinden iyice 
ayrılarak gittikçe daha çok "inançsızlık" anlamını taşımaya 
başlamış ve nihayet "inanmamak, inkâr etmek" anlamında 
imanın zıddı olarak kullanılan bir kelime haline gelmiştir. 
Nitekim küfür Kur'ân'da en fazla "Allah'ın yanında başka 
tanrılar da tanıyarak Allah'ın birliği ilkesini inkâr etmek" 
anlamında kuUanılmışür. 

4- Arapça lügatta "Şe-Ri-Ke: i 3 ^ " fiil kökünden ge
len şirk, "ortak olmak" anlamına gelmektedir. Kur'ân'da 
şirk kavramı lügat anlamında kullanıldığı gibi genellikle 
"Allah'a ortak koşmak" anlamında yani çok tanrıcılık an-

•t a t 

lamında kullanılmıştır. Müşrik (^j- i -») kelimesi ise "putperst 
Allah'a ortak koşan kimse" anlamında kuUanılmışür. Şirk 
kavramı Kur'ân'da "Eş-Ra-Ke: i3j-iî " fiilinin değişik kip
leri halinde 72 yerde geçmektedir. 

5- Asıl itibariyle tarlalarda yaşayan köstebeğin yuva-
larından biri olan en-Nâfikâ'dan ( i U i U t ) alınmış olan 
münâhk ( J J U » ) kelimesi, Kur'ân terminolojisinde yeni bir 
anlamla yani "küfrünü gizleyip, imanı izhar eden kişi" an-
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lamında kullanılmıştır. Münafık ( jâlw ) kelimesinin bu an
lamıyla Câhiliyye döneminde duyulmuş ve kullanılmış 
olduğunu zannetmiyoruz. îşte Kur'ân-ı Kerîm bu kelimeyi 
diğer birçok kelime gibi Câhiliyye devrindeki kullanıldığı 
anlamdan farklı biçimde, yeni bir anlam yükleyerek, kendi 
semantik yapısı içinde kullanmıştır. Kur'ân'ın Arap diline 
kazandırdığı yeni kavramlardan biri de işte budur. 

6- Allah ( ^\ ) kavramı, Kur'ân düşünce sisteminde en 
yüksek odak kelimedir. Derece ve önem bakımından on
dan daha üstün bir kelime yoktur. Kur'ân düşünce siste
mi, esas olarak merkezinde Allah olan bir sistemdir. 
Onun için bu sistemde Allah fikri yukarıdan aşağıya her 
şeye hâkim olur ve bütün anahtar terimlerin semantik 
yapısı üzerinde derin tesir gösterir. 

7- Melek ( d^ ) kavramı İslâm'dan önce Câhiliyye 
düşüncesinde bir parça tanrı niteliğinde, ya da cinnin 
üstünü olan, saygıya, hatta tapılmaya lâyık, gözle 
görülmez ruhsal bir varlık iken, Kur'ân düşünce siste
minde melek, Allah'ın yarattığı ve kendisine yerine getir
mesi için emirler verdiği, Yüce Yaratıcı'ya sadece mutlak 
manâda itaat eden ve hatta insanın aksine olarak kendi 
irade ve ihtiyariyle kötülüğe asla meyletmeyen, Allah ta
rafından özel görevle görevlendirilmiş bir yaratık olarak ye
rini almıştır. 

8- Kitap ( oUT ) lügatte, kendisine yazı yazılacak şey, 
yazı yazacak divit vs. yazma âleti, yazı yazılmış sahife an
lamlarına gelmektedir. Kur'ân, kitap kelimesini lügat 
manâlarında kullandığı gibi bu kelimeye kendi semantik 
alanı içinde yeni bir anlam kazandırarak, "A//ah tarafmdan 
Cebrail (QS) vasıtasıyla peygamberlerine gönderdiği ilâhî 
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vahiy" anlamında da kullanmıştır. Böylece Kur'ân, Arap 
diline yeni bir kavram kazandırmış olmaktadır. 

9- Kur'ân'ın peygamberlik hakkındaki görüşünün se
mantik açıdan tahlilinin sonucunu iki noktada toplayabili
riz. Birincisi: "Nebî / ^ " kelimesinin türediği "Nebee / t-î' 
kökü, "duyurmak, önemli bir şey hakkında haber vermek" 
anlamına gelmektedir. Bu haber gelecekle ilgili değildir. 
Peygamber tarahndan getirilen haberler gayb haberlerdir. 
Kur'ân'a göre peygamber istikbâli söyleyen kişi değildir. 
Nebî kelimesinin, gelecekten haber vermek anlamındaki 
kehânetle hiçbir ilgisi yoktur. Peygamberin vazifesi, 
Allah'tan aldığı emirleri insanlara duyurmaktır. İkincisi 
ise, Nebînin söylediği veya naklettiği sözlerin büyü keli
mesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu çok önemli bir özelliktir. 
Bundan dolayıdır ki bu sözler, şiir, kehânet gibi şeylerden 
bariz bir şekilde farklılık arz eder. 

10- " A h i r e t / â ^ P ' kelimesi lügatte, "Ehr/ >T" 
kökünden gelmektedir. "Son, sonra gelen, sonraki" an-
lamlarına gelen, "âhir/ y-t" kelimesinin müennesidir. 
Kur'ân'da "âhiret/ kelimesi lügat anlamında kul
lanıldığı gibi Kur'ân terminolojisinde bazen âhiret yurdu 
anlamında "ed-Dâru'l-Ahira/4j->*:iljl-ül" şeklinde geçer. 
İşte âhiret kelimesi Kur'ân'da hem âhiret yurdu için hem 
de âhiret hayatı için kullanılır. Yani gerek insanın ölüm 
ötesine sarkan var oluşunun zaman ve mekanı, gerekse 
ölüm ötesine ait inancı ifade için âhiret kelimesi kul
lanılmıştır. 

11- Câhiliyye Araplan, Allah'ın herşeyi ezelde takdir 
ettiğine inanıyorlardı. Onların inançlarına göre, insanın 
kendisi için önceden takdir edilmiş şeylerde ne bir tesiri 
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ne de bir seçme hakkı vardır, insan varhğını Allah'ın ya
ratmasına borçludur. Ancak, insan yaratılınca, Yara-
tan'iyle bütün bağları kesilir. Yeryüzüne geldikten sonra 
varlığı, kuvvetli bir patronun eline geçer, onun yönetimine 
girer. Bu diktatör patronun yönetimi tâ insanın ölümüne 

kadar sürer. Bu zâlim diktatörün adı "dehr/ (zaman) 

dır. Câhiliyye Arapları bunu, "meniyye/ sl"", "menûn/ 

"himâm/ ^U*", "humme/ i l » " , "himâmu'l-mevt / 
a , fi , '.fi, )f 

Ojll ^Uft", "kader/ joi" gibi lafızlarla ifade ediyorlardı. 

Kur'ân, Arapların bu inançlarına kendi sistemi 
içerisinde yeni bir düzen getirmiştir. Kur'ân'a göre kader; 
her şeyin bir hesap, ölçü ve bir zamana bağlı olarak ya
ratıldığı, başı boş, ölçüsüz, hesapsız olmadığı anlamına 
gelmektedir. Kısaca kader, Allah'ın ezelî ilmidir. Kaza ise, 
Allah'ın önceden planladığı şeyleri uygulama, yoktan 
varlık alanına çıkarması demektir. 

Son olarak diyebiliriz ki, Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan 
kelime ve kavramları, içinde bulunduğu Kur'ân düşünce 
sistemine göre anlamamız ve değerlendirmemiz gerekir. 
Eğer sadece, Arapların o kelime ve kavramlara verdikleri 
ilk anlamı verecek olursak hataya düşebiliriz. Yüce Kita
bımız Kur'ân-ı Kerîm'i doğru biçimde anlayıp yorumlaya-
bilmemiz için Kur'ân'da bulunan temel kavramları 
Kur'ân'ın semantik yapısına uygun olarak anlamamız 
kaçınılmazdır. 
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